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APRESENTAÇÃO 

 

A Avaliação Institucional das universidades públicas brasileiras em geral, e a das 

estaduais em particular, reflete um sério compromisso assumido pela academia para com a 

sociedade, principalmente numa época de crises econômicas e sociais e de perda da 

credibilidade das instituições e das políticas públicas. 

 

A Unicamp, embora ainda se encontre numa fase de crescimento embrionário 

quando comparada com outras universidades européias e norte americanas, conta com 

indicadores de excelência acadêmica que a coloca no mesmo patamar de qualidade e de 

respeito dessas mesmas instituições. 

 

O Instituto de Biologia, durante a sua marcha de quase três décadas e meia, 

conseguiu escrever a sua história. Não escreveu apenas no papel, mas também com o 

trabalho que nele foi desenvolvido, formando cidadãos profissionais de qualidade altamente 

satisfatória, que hoje se encontram ocupando espaços bem destacados e atuando nas 

melhores instituições nacionais e estrangeiras. A história do IB é também expressa pela 

produção acadêmica dos seus docentes, pesquisadores e alunos de graduação e de pós-

graduação. Hoje a nossa comunidade é bastante reconhecida, nacional e 

internacionalmente, pela sua atuação nos diferentes campos tanto das ciências bio-

tecnológicas, quanto das ecológicas e ambientais. 

 

O sucesso do IB dentro da Academia e da Ciência se deve ao esforço dos seus 

membros, tanto na geração e na transmissão do conhecimento, quanto na disponibilização 

de um ambiente adequado e de um solo fértil favoráveis à sua missão. Os docentes da 

primeira geração do IB, sem dúvida, escreveram as primeiras páginas da história desta 

Unidade, cavando com dentes e unhas para poderem construir a alicerce de tudo que hoje 

temos. Alguns já partiram deste mundo, mas continuam vivos em nossa memória. 

Liderados por Zeferino Vaz, podemos mencionar Walter A. Hadler,  Carlos Negreiros de 

Paiva, Aldo Focesi, João Parolari, Fernando Milanez, Ailton B. Joly, Gustav Brieger, 
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Antonio Carlos Corsini, Fawzi Dawood, Renato Bonatelli, Antônio C. Magalhães, Pierre 

Montouchet, Adão Cardoso, Hermógenes Leitão Filho, Aquiles Piedrabuena, Marlena B. 

Serafim e Paulo Burnheim.  

 

Alguns dessa primeira geração continuam atuando e com brilho, tanto dentro como 

fora da Universidade. Luiz A. Magalhães, Bernardo Beiguelman, Benedito de Campos 

Vidal, Maria Alice Hofling, Maria Luiza de Mello, Nilce Correa Meirelles, Humberto 

Araújo Rangel, Angelo Pires do Prado, Ernesto Dottaviano, Fransisco de Alcântara, Ivany 

M. Válio, Willian da Silva, Anibal Vercesi, Avelino de Oliveira, Antônio Fernando Pestana 

de Castro e Keith Brown Junior, são alguns exemplos desses profissionais. 

 

A Direção do IB sempre contou com acadêmicos de excelente nível e com enorme 

vontade para servir a Instituição, sacrificando, inclusive a sua produtividade científica 

durante a gestão. Os docentes que ocuparam o cargo da Direção do IB, desde a sua criação 

foram os professores doutores: 

Walter A. Hadler (1969 - 1982); 

Crodowaldo Pavan (1982 - 1986); 

Antônio C. Magalhães (1986 - 1990); 

Mohamed Habib (1990 - 1994); 

Arício Xavier (1994 - 1998); 

Maria Luiza S. Mello (1998 - 2002). 

 

As informações registradas neste documento foram obtidas a partir de diferentes 

fontes e bancos de dados, que com certeza não revelam a totalidade daquilo que o IB 

produziu no período 1999-2003. A dificuldade detectada poderia ser explicada pelas 

pressões que as nossas universidades vêm exercendo e das cobranças constantes que o 

docente vem sofrendo para aumentar e melhorar cada vez mais o seu desempenho 

acadêmico, o que de fato ocorreu. Por outro lado, esta situação acabou criando uma cultura 

cada vez mais competitiva e mais solitária, onde o docente, em geral, tem maior 

preocupação com a sua própria carreira, do que com as atividades institucionais coletivas. 

Apesar deste fato, o presente relatório foi possível de ser elaborado devido ao excelente 
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trabalho e dedicação dos chefes dos diferentes Departamentos do IB, e do relevante 

desempenho da Comissão Interna de Avaliação, presidida pela Profa. Dra. Maria Luiza S. 

Mello e com a importante colaboração de seus membros, em especial dos colegas Maria 

Silvia Viccari Gatti e João Vasconcellos Neto, além dos professores Antonio Carlos 

Boschero e Eduardo Galembeck. A Secretária Executiva, Maria de Fátima Alonso de Sousa 

teve participação fundamental para garantir a elaboração deste documento.  

 

A Direção do IB não pode concluir esta apresentação sem expressar o 

agradecimento e a gratidão a todos aqueles que direta ou indiretamente, trabalharam e/ou 

estão trabalhando para que a nossa Instituição possa cumprir com o seu compromisso com a 

sociedade e continuar dignificando o seu nome como Instituto de Biologia da Unicamp.  

 

Mohamed Habib 

Diretor quadriênio 2002-2006 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA 

  

1.1. HISTÓRICO 

  

   

   

 Breve histórico da Unidade com algumas das principais realizações de modo a permitir que o 

avaliador externo tenha uma visão geral sobre a importância da mesma no contexto da área. Apesar 

da Avaliação Interna poder ser realizada internamente por departamento, o processo de Avaliação 

Institucional se refere à avaliação da Unidade de Ensino e Pesquisas. Desse modo as Unidades que 

optarem por realizar o processo interno por Departamento, deverão consolidar o relatório final em 

um único, que é o relatório de avaliação Interna da Unidade. A forma como vai se dar essa 

consolidação ficará a cargo da própria Unidade. 

 

Histórico do Instituto de Biologia da Unicamp 

 

A criação do Instituto de Biologia começou a ganhar corpo dentro da Universidade 

Estadual de Campinas (UEC, Unicamp) no ano de 1966, em conseqüência dos trabalhos de 

uma Comissão Organizadora presidida pelo Professor Dr. Zeferino Vaz e com a 

participação dos Professores Antônio Augusto Almeida e Paulo Gomes Romeo. 

O trabalho daquela comissão culminou na proposta de criação dos Institutos Básicos 

e de várias Faculdades da UEC.  A Resolução CEE 46/66 de 19.12.66 dispõe sobre a 

instalação e o funcionamento do Instituto de Biologia (IB) na Universidade de Campinas. 

Já em 1967, efetiva-se a implantação do IB sob a coordenação do Professor Walter August 

Hadler.  

Os Departamentos que vieram a compor o IB naquela época, como os de Anatomia, 

Genética e Estatística, Bioquímica, Fisiologia e Biofísica, Histologia e Embriologia, 

Farmacologia, Microbiologia e Imunologia e Parasitologia, foram anteriores à criação do 

próprio IB uma vez que faziam parte de Departamentos ou cadeiras da Faculdade de 

Medicina de Campinas, que funcionava no centro da cidade de Campinas. 
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Os docentes organizadores destes Departamentos foram os professores João Batista 

Parolari (Anatomia), Bernardo Beiguelman (Genética), Aldo Focesi Junior (Bioquímica), 

Carlos E. Negreiros de Paiva (Fisiologia e Biofísica), Walter August Hadler (Histologia e 

Embriologia), Osvaldo Vital Brazil (Farmacologia), Humberto de Araújo Rangel 

(Microbiologia e Imunologia) e Luiz Augusto Magalhães (Parasitologia). 

Os docentes de então se preocupavam, além da pesquisa, com a preparação de 

material didático, recrutamento, formação e titulação de seu corpo docente e do seu pessoal 

técnico-administrativo. Naquela época os Departamentos estavam instalados na 

Maternidade e na Santa Casa de Campinas, uma vez que o campus universitário em Barão 

Geraldo onde hoje está instalada a Unicamp, somente começou a ser ocupado a partir do 

segundo semestre de 1968.  Aos poucos os Departamentos ganharam uma nova localização 

que ainda seria provisória dentro do campus, naquilo que ficou denominado como 

“barracão”, próximo ou inserido em um canavial, localizado no prédio que hoje abriga 

parte da Administração Geral da Universidade (DGA).  Nessa época as dificuldades eram 

muitas, desde o transporte para o trabalho, passando pela falta de infra-estrutura para as 

atividades de pesquisa e didáticas, havendo momentos em que as aulas eram preparadas até 

mesmo na Universidade de São Paulo e ministradas na Santa Casa de Misericórdia ou 

mesmo no campus.  

 As atividades e ações para o crescimento do IB eram constantes e em 1969 novos 

docentes, auxiliares de ensino e servidores técnico-administrativos foram contratados para 

atuarem nas diferentes áreas de ensino e pesquisa.  

 Já em 1969 aparece uma nova proposta de Departamentalização.  Nela existiriam 

apenas três grandes Departamentos aos quais estariam ligados setores relacionados às 

diferentes áreas de pesquisa e ensino.  As mudanças visavam a implantação de um Curso de 

Graduação em Biologia, naquela época já em preparação.  Assim, no Departamento de 

Biologia Geral estariam localizados os Setores de Bioquímica, Citologia e Citopatologia, 

Histologia e Embriologia, Genética e Genética Médica e Microbiologia e Imunologia.  Um 

segundo Departamento, o de Zoologia, abrigaria os Setores de Anatomia, Fisiologia e 

Biofísica, Parasitologia e Zoologia.  No Departamento de Botânica estariam os setores de 

Taxonomia e Morfologia, Anatomia Vegetal, Fisiologia do Metabolismo e Fisiologia do 
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Desenvolvimento.  Haveria ainda um órgão anexo – o Biotério Central.  Esta proposta foi 

aprovada pelo então Conselho Diretor em março de 1971. 

No entanto, já em 1973 uma nova reestruturação departamental teve inicio e o então 

Setor de Fisiologia e Biofísica do Departamento de Zoologia propôs, e teve aprovada, a 

instalação do Departamento de Fisiologia e Biofísica. 

 Tendo se iniciado em 1969 como um Setor de Citologia e Citopatologia, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Benedicto de Campos Vidal e já contando com a colaboração da 

Profa. Dra. Maria Luiza Silveira Mello, o atual Departamento de Biologia Celular foi 

oficialmente criado em junho de 1975.  

Em 1976, o então Diretor do IB, Prof. Hadler, propôs à Câmara Curricular que os 

diferentes setores do IB se tornassem Departamentos. Foram definidos os Departamentos 

de Morfologia e Sistemática Vegetais (que englobava os atuais Departamentos de Botânica 

e de Fisiologia Vegetal), Genética Geral (hoje Genética e Evolução) e Zoologia, que vieram 

se somar aos anteriores. É necessário ressaltar, pela importância acadêmica e pelo 

pioneirismo, os professores indicados para a instalação destes Departamentos. No caso da 

Botânica, o Prof. Ailton Brandão Joly, o Prof. Gustav F. Brieger no Departamento de 

Genética e o Prof. Paulo F. Buhrnheim pela Zoologia.  No Departamento de Fisiologia 

Vegetal destaca-se a participação dos Professores Ivany Ferraz Marques Válio e Antônio 

Celso Novaes Magalhães. 

 Durante todo este período e até 1982 o Prof. Hadler manteve-se como Diretor do IB, 

data a partir da qual esse cargo passou a ser preenchido após consultas à comunidade e 

posterior nomeação pelo Reitor da Universidade. Iniciava-se o processo da 

Institucionalização da Universidade.  Assim, os seguintes professores assumiram o cargo de 

direção do IB:  Prof. Dr. Crodowaldo Pavan, eleito para o quadriênio 1982-1986 mas que 

em seus dois últimos anos de mandato, em função de suas atividades junto a órgãos do 

Governo Federal, foi substituído pelo Prof. Dr. Antônio Celso Novaes de Magalhães, então 

Diretor-Associado.  O Prof. Magalhães foi indicado em seguida para o período de 1986-

1990.  Seguiram-se as indicações dos Profs. Drs. Mohamed Habib (1990-1994), Arício 

Xavier Linhares (1994-1998), Maria Luiza Silveira Mello (1998–2002) e Mohamed Habib 

(2002-2006).  Todos os diretores até 1994 contaram com o excelente trabalho da Sra. Sonia 

Maria Marcelino, Assistente Técnica da Unidade, figura importante para o 
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desenvolvimento dos processos administrativos.  Também, muitos deles conviveram de 

perto com o servidor Francisco Jimenes Velasco, que sempre cuidou com zelo e dedicação 

de parte das instalações da Unidade.  Todos estes Diretores estavam sujeitos a grandes 

desafios, internos e externos à Universidade, relativos ao desenvolvimento científico e à 

atuação do IB nas atividades de ensino e de extensão.  Todos eles contribuíram de maneira 

intensa para que o IB se tornasse uma das Unidades de Ensino e Pesquisa da Unicamp mais 

conceituadas dentro e fora do país 

 As atividades de pesquisa do IB sempre se caracterizaram por sua excelência e a 

pesquisa de qualidade foi a norteadora das ações de nossos docentes em resposta ao que 

sempre colocava o Prof. Dr. Zeferino Vaz, fundador da Unicamp.  Convidando nomes já 

com expressão científica para a criação dos Departamentos, caberia aos indicados trazer 

outros pesquisadores para introduzirem as linhas de pesquisa necessárias para a 

consolidação dos mesmos e também para a criação de cursos de graduação e pós-

graduação.  Naquela época a Unidade contou com a colaboração de outras Universidades e 

Institutos de Pesquisa brasileiros e de outros países, para a formação de um quadro docente 

sólido que pudesse atuar de maneira incisiva e fazer da Unicamp uma Universidade de 

renome internacional.  Ao mesmo tempo a Universidade envia seus docentes para grandes 

centros de pesquisa no exterior para que em seu retorno estivessem capacitados para 

acrescentar novas linhas de pesquisa aos Departamentos e para buscarem posições de 

destaque e liderança.  Com esta política de incentivo à formação e valorização da carreira 

docente o IB sempre se destacou por ter seu quadro docente, na sua grande maioria com o 

título de Doutor.  Nesta última década menos de 1% de seu corpo docente não tem esta 

titulação.  

 Assim é que o Departamento de Botânica traz o Prof. Dr. Peter E. Gibbs, da 

University of. St. Andrews (Escócia) para a implantação da Biologia Floral e da 

Biossistemática onde o Prof. Joly e outros docentes já trabalhavam com Taxonomia e 

Anatomia Vegetal.  Em 1974, esse Departamento já contava com as áreas de Fisiologia 

Vegetal, Ecologia Vegetal e Morfologia, sendo que em 1980 as principais linhas de 

pesquisa já estavam definidas.  De lá para cá os trabalhos dirigidos para a Taxonomia 

Fanerogâmica, para os estudos Florísticos e Fitossociológicos, para a Biologia da 
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Reprodução, para a Ecofisiologia e para a Biossistemática têm trazido para o Departamento 

de Botânica destaque no cenário nacional e internacional.  

 Ainda na década de 1970 o Departamento de Botânica funda o seu Herbário, 

considerado fundamental para o desenvolvimento das atividades do Departamento. 

Destaca-se o papel do Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho na criação daquele que é 

hoje o segundo Herbário do Estado de São Paulo, com uma coleção de 12.000 exemplares 

botânicos brasileiros disponíveis para a consulta de alunos e pesquisadores de todo o 

mundo.  A criação desse Herbário ocorreu também em função de projetos inter-

institucionais implementados já naquela época também pelo Prof. Hermógenes. 

Atualmente, além das várias linhas de pesquisa que abrangem grande parte do 

conhecimento botânico, é deste Departamento, por ações do Prof. Antonio Carlos Joly, a 

implementação do Projeto BIOTA/Fapesp em 1999, um projeto integrador onde 

informações sobre o patrimônio biológico vieram aumentar significativamente o 

conhecimento acadêmico da biota do Estado de São Paulo.  

 A primeira área de pesquisa do Departamento de Fisiologia Vegetal foi aquela 

denominada Desenvolvimento de Plantas, iniciada em 1973 com o Prof. Ivany Ferraz 

Marques Válio.  Logo no ano seguinte o Prof. Antônio Celso Novaes de Magalhães inicia a 

área de Metabolismo de Plantas Superiores, ainda dentro do então Departamento de 

Botânica.  Atualmente, as principais áreas de atuação do Departamento estão inseridas em 

seis linhas de pesquisa: Metabolismo do nitrogênio em plantas superiores, Metabolismo 

Secundário em Plantas, Interação Planta - Ambiente, Fisiopatologia Vegetal e Fisiologia da 

Produção Vegetal.  

No Departamento de Bioquímica a primeira área de pesquisa foi a Enzimologia, 

tendo à sua frente o Prof. Aldo Focesi Júnior.  A essa área se seguiu a de Serologia de 

patógenos vegetais, implementada pelo Prof. Avelino Rodrigues da Silva.  Ao final da 

década de 1970, estudos sobre Química de Proteínas, Bioenergética Mitocondrial, Enzimas 

do Metabolismo de Proteínas e Ácidos Nucléicos e Lesão de DNA em células de 

mamíferos, faziam parte das pesquisas do Departamento, além da área de Hemoglobinas.   

Destaca-se neste período as atividades do Prof. Aníbal Vercesi e da Profa. Nilce 

Correa Meirelles, trabalhando nas áreas de Mitocôndrias e Biomembranas, 

respectivamente.  Também merecem ser destacadas as atividades do conjunto de 
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professores que, sob a liderança do Prof. Benedito Oliveira Filho, iniciaram o Laboratório 

de Química de Proteínas, onde se deu o primeiro seqüenciamento de uma proteína no IB na 

década de 1980.  O desenvolvimento desse grupo de pesquisa levou à instalação do 

Laboratório de Proteômica do Departamento de Bioquímica, onde o primeiro projeto em 

proteômica do Brasil foi realizado. À frente destes trabalhos destacam-se os professores 

José Camillo Novello e Sérgio Marangoni.  Atualmente as linhas de pesquisa do 

Departamento de Bioquímica são: Química de Macromoléculas, Biomembranas e 

Processos Biomiméticos, Bioenergática e Transdução Sinal, Toxicologia e Oncogênese e 

Ensino. 

Na década de 1960 as principais linhas de pesquisa do Departamento de Fisiologia e 

Biofísica eram a Fisiologia Cardíaca, a Reprodução, o Controle da Navegação Nervosa e 

Comportamento.  Já no início da década de 1970 introduz-se a pesquisa em Circuitos 

Neurais tendo o Prof. Armando Freitas da Rocha à sua frente.  Também 1970 é contratado 

o Prof. Antonio Carlos Boschero, que mais tarde implantaria a área de Pâncreas Endócrino.  

Ao Prof. Boschero, estudando as relações da insulina no diabetes mellitus, cabe a 

coordenação de um conjunto de projetos integradores inter-institucionais de relevância para 

o país e a formação de muitos pesquisadores inseridos hoje em posições de destaque na 

pesquisa brasileira. 

Com o crescimento do Departamento novas áreas de pesquisa foram sendo 

introduzidas e atualmente estariam representadas por: Farmacologia de Plantas Medicinais, 

Fibras alimentares, NO e sistema cardiovascular, Câncer, gravidez e nutrição, Bases 

moleculares e fisiológicas do metabolismo de lipoproteínas, Neurobiologia da 

aprendizagem, memória e plasticidade, Adrenoceptores, Mecanismos de Secreção da 

insulina. 

O Departamento de Biologia Celular, desde a sua implantação da década de 1970, 

sempre se caracterizou por ter um corpo docente de pequeno porte, porém caracterizado por 

como muito produtivo e de ótimo desempenho.  Já em 1980 o Departamento tinha 

estabelecidas as linhas Cromatina e Cromossomos, Espermatogênese e Ovogênese, Matriz 

Extracelular e Glândulas e Secreções.  Em 1984 foi implantada a área de Células Animais e 

Diferenciação.  Atualmente as áreas de atuação do Departamento são: Citogenética de 
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Anfíbios, Biologia Celular Vegetal, Cromatina e Cromossomos, Matriz Extracelular, 

Biologia da Reprodução, Apoptose, Diferenciação Celular e Ensino em Biologia Celular. 

A chegada do Prof. Dr. João Lúcio de Azevedo traz ao Departamento de Genética e 

Evolução a área de Genética de Microrganismos, que veio se somar às áreas anteriormente 

estabelecidas, ou seja, a Citogenética e Evolução de Plantas, a Genética Animal, Geologia e 

Paleontologia.  É também graças a este docente que novos docentes são contratados, dentre 

eles o Prof. Dr. Willian José da Silva que instalou a área de Genética e Melhoramento de 

Plantas, ainda na década de 1970. 

 Alterações ocorreram ao longo do tempo com o surgimento de estudos sobre 

Cultura de Tecidos, Órgãos e Células Vegetais, Controle Biológico, Melhoramento 

Genético de Microrganismos e Genética Molecular de Plantas, Insetos, Vírus, Fungos e 

Bactérias.  Da ação de docentes deste Departamento, como o Professores  Willian e Paulo 

Arruda, surgiu na Universidade o Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética 

(CEBMEG).  A este importante Centro de Pesquisa estão hoje associados muitos dos 

docentes do Departamento e foi ali que o Projeto ONSA da Fapesp foi estabelecido, em 

1997, em parceria com outras Universidades e Institutos de Pesquisa do Estado de São 

Paulo.  Foi com a participação de docentes deste Departamento, além de outros da 

Unicamp, que foi concluído o Projeto Genoma da Xylella fastidiosa, caracterizando-se 

como o primeiro fitopatógeno a ser seqüenciado no mundo.  Esse projeto também foi 

importante para o país, na medida em que trouxe a capacitação na área da genômica, 

permitindo que outros projetos fossem executados como o Projeto Genoma Brasileiro, 

Genoma Humano do Câncer, genoma do fungo Crinipellis perniciosa, genoma da cana-de-

açúcar, além de outros. 

Associado aos projetos genoma veio o desenvolvimento da área de Bioinformática, 

que tem na figura do Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira, também do 

Departamento de Genética e Evolução, a responsabilidade pela criação de um centro de 

referência para o país nessa área.  

 É do Departamento de Genética a responsabilidade pela presença durante muitos 

anos no IB do Prof. Dr. E. Piedrabuena.  Este docente tem seu nome destacado pelo fato de 

ter contribuído de maneira intensa com um número enorme de alunos e docentes, quer no 

ensino da estatística quer na análise dos dados obtidos em suas pesquisas.  
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 O Departamento de Histologia e Embriologia no início de suas atividades utilizava a 

Histoquímica e diferentes técnicas de coloração e impregnação para verificar processos de 

circulação de elementos em tecidos.  Ainda, usando técnicas de marcação da época, os 

docentes buscavam identificar substâncias específicas como colesterol e vitaminas 

lipossolúveis.  A partir da década de 1970 é implementada a área de Venenos pela Profa. 

Maria Alice da Cruz Hofling.  Segue-se um período de intensas modificações, com vários 

docentes do Departamento buscando seus doutoramentos principalmente na USP e hoje, de 

maneira integrada ou individual, os docentes atuam nas linhas da Biologia da Reprodução, 

Plasticidade Celular, Matriz Extracelular, Neurobiologia Celular, Carcinogênese química 

em peixes, além da Toxicologia e Toxinologia Celular e Tecidual.  Há ainda no 

Departamento um docente atuando na linha de Ensino. 

 No Departamento de Microbiologia e Imunologia foi implantada inicialmente a 

pesquisa em Doença de Chagas, sob a liderança do Prof. Rangel, na área de Imunologia.  

Diferentes abordagens foram então propostas contando com a colaboração de quase todos 

os docentes daquela época.  Após a saída de alguns deles para o exterior, novas áreas de 

pesquisa vieram a ser incorporadas, como a Imunologia de Tumores, a Imunologia Celular 

e outras.  Atualmente as pesquisas em Imunologia estão concentradas em Autoimunidade, 

Resposta Imune Inflamatória no envelhecimento, Produção e caracterização de anticorpos 

monoclonais, Resposta imune ao P. brasiliensis, Caracterização imunoquímica.de agentes 

patogênicos de plantas e Imunologia de gliomas. 

 A partir de ações dos Professores Rangel, Negreiros e Buhrnheim, e de outros 

docentes do IB, é fundado o Centro Multidisciplinar de Investigações Biológicas – CEMIB, 

importante centro de criação de animais para uso em pesquisa, pioneiro no Brasil na 

obtenção e produção de linhagens isogênicas, com alta qualidade sanitária.  O CEMIB é 

referência no Brasil também para a qualificação de recursos humanos na área e tem 

certificação internacional para a produção de animais livres de patógenos específicos.   

 A área de Microbiologia teve seu desenvolvimento ligado aos Professores Antônio 

Fernando Pestana de Castro e Marlene Braide Serafim, que desde o início implantaram a 

área de Mecanismos de virulência de enteropatógenos.  Primeiramente, os estudos do grupo 

de docentes que foi se estabelecendo se voltaram de forma mais incisiva para os 

enteropatógenos de interesse veterinário, principalmente os de origem bacteriana.  Em 
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seguida estudos relativos a agentes virais e bacterianos enteropatogênicos para humanos, 

foram estabelecidos.  Graças à contratação de jovens pesquisadores a partir da década de 

1980, a área de Microbiologia se desenvolveu adequadamente e hoje suas atuais linhas de 

pesquisa são: Caracterização molecular de linhagens bacterianas patogênicas, Mecanismos 

moleculares de patogenicidade bacteriana, Desenvolvimento de vacinas anti-bacterianas, 

Virologia animal e Vírus enteropatogênicos.  Esse Departamento contou durante muitos 

anos com a atuação de servidores técnicos que contribuiram de maneira significativa para o 

seu desenvolvimento.  Destaque-se as servidoras Salua Léia Heluany e Alzira Caluzni 

Castro e o servidor Manoel Bernardo da Silva. 

 As primeiras linhas de pesquisa estabelecidas no Departamento de Parasitologia 

foram a Esquistossomose, com o Prof. Luiz Augusto Magalhães, e a de Dípteros, com o 

Prof. Dr. Angelo Pires do Prado, em 1966.  Vários trabalhos versando sobre os aspectos 

epidemiológicos, ecológicos, de resistência a fármacos e sobre a biologia e aspectos 

imunológicos relacionados ao Schistosoma mansoni foram realizados.  Na área de 

Entomologia, os estudos se concentraram em seus aspectos da biologia, bionomia e 

taxonomia, além da aplicação de modelos matemáticos para estudo de dinâmicas 

populacionais, mais recentemente.  Em meados da década de 1970, com a chegada do Prof. 

Paulo de Toledo Artigas, foi instalada a linha de pesquisa sobre Ecologia e Taxonomia de 

Helmintos Parasitos.  Também inovadora foi a criação da área de Entomologia Forense,  

liderada pelo Prof. Arício Xavier Linhares.  

  Estudos sobre a Coccidiose Aviária causada por Eimeria, sobre os patógenos 

Cryptosporidium, Toxoplasma gondii, Strogyloides e mixosporídeos de peixes de água 

doce, também foram realizados e em 1994 uma nova linha de pesquisa é implantada, 

estudando os aspectos imunopatológicos da leishmaniose.  Destaque-se a servidora Ilda 

Domingues Longo, que por muitos anos atuou com dedicação para o crescimento desse 

Departamento. 

 Atualmente o Departamento de Parasitologia tem quatro áreas de pesquisa: 

Protozoologia, Entomologia, Helmintologia e Zooparasitologia, onde várias linhas de 

pesquisa são desenvolvidas, em colaboração com outras Universidades e Institutos de 

Pesquisa Brasileiros e também com instituições estrangeiras (Institute for Animal Health, 

New Mexico University, Universidad Austral de Chile e Universidad de Chile). 



 15

A Entomologia, uma das áreas pioneiras do Departamento de Zoologia (1969) foi 

estabelecida pelos Profs. Paulo Friedrich Burrnhein e Renato Lion de Araújo e Ângelo 

Pires do Prado.  A ela vieram se integrar muitos docentes ao longo da história do 

Departamento.  

Com o intuito de se criar o Curso de Ciências Biológicas áreas da Zoologia foram 

implementadas na década de 1970: Vertebrados, Biologia Marinha e Invertebrados.  Na 

área de Ecologia, além de seus aspectos relacionados ao Controle Biológico – criada pela 

primeira vez em uma Universidade brasileira, sob a coordenação do Prof. Dr. Mohamed 

Habib, surgem a Ecologia Química e os estudos em Ecologia de Insetos.  Um nome 

relevante ainda deste período é o do Prof. Dr. Woodruff Whitman Benson que em 1974 

implantou a Ecologia Evolutiva, base e sustentáculo do curso de Pós-Graduação criado em 

1975 e com funcionamento a partir de 1976.  Os avanços na pesquisa e adequações sempre 

presentes levaram o Departamento para as suas atuais áreas de pesquisa, ou seja, Ecologia, 

Controle Biológico, Etologia, Evolução, Taxonomia, Ecologia Química e Biologia 

Marinha. 

Foi no Departamento de Zoologia que as atividades do Museu de História Natural, 

atualmente denominado “Prof. Adão José Cardoso”, se iniciaram em 1972. com coleções 

didáticas e científicas.  Em 1974, quando da mudança para o prédio novo do Instituto de 

Biologia ainda era tímido o espaço para abrigar estas coleções.  Em 1976 o Departamento 

de Zoologia mudou-se para um Barracão de 1.100 metros quadrados, onde as coleções 

foram para um espaço próprio de 54 m2..  Nesta primeira fase o IB havia contratado um 

taxidermista de renome, Sr. Antonio Correa Filho, que preparou inúmeras peças para as 

coleções além de formar seu sucessor, o Sr. Octavio Cardozo de Oliveira.  Os objetivos 

para a criação do Museu foram o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares por 

docentes e alunos e a obtenção e manutenção de acervo científico do Instituto, definido por 

três pilares, o das coleções de referências e testemunho de trabalhos e as Coleções didáticas 

que em conjunto apoiariam as atividades de pesquisa, ensino e extensão. A idéia do Museu 

de História Natural surgiu do grupo constituído pelos Professores João Vasconcellos Neto, 

Thomas Michael Lewinsohn, Maria Alice Garcia, Ângelo Pires do Prado e Adão José 

Cardoso, em 1983. Assim, no mandato do Diretor Crodowaldo Pavan, constituiu-se a 

Comissão de Implantação do Museu de História Natural, coordenada pelo Prof. João.  Cabe 
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destacar o Sr Otávio Cardoso de Oliveira, taxidermista do Departamento de Zoologia, que 

tem sua figura ligada também ao Museu pela intensa colaboração prestada e pelo muito que 

ensinou a alunos e docentes do IB.  

No Museu de História Natural estão mantidas coleções didáticas que servem às 

necessidades de ilustração e treinamento, no âmbito das disciplinas de graduação, pós-

graduação, estágios, cursos de extensão e atendimento à população.  Essas coleções 

compõem-se de material biológico de procedências diversas, guardadas via seca ou úmida, 

abrangendo espécimes de invertebrados e vertebrados.  Estes últimos, na sua maioria, são 

preparados em montagens artísticas. Com relação às coleções científicas estão no acervo 

aquelas consideradas como de referência e que servem a consultas e identificação por 

comparação de espécimes (vertebrados e invertebrados) e a coleção de espécimes-

testemunho, composta por representantes das espécies estudadas em trabalhos científicos de 

cunho ecológico e taxonômico.  Há ainda a coleção de tipos, composta de material utilizado 

na descrição científica de espécies, guardados à parte pela sua relevância. 

No que diz respeito às suas atividades de ensino o IB mais uma se destaca, quer em 

suas atividades ligadas à Graduação quer naquelas da Pós-Graduação.  

Ainda na diretoria do Prof. Hadler o Curso de Graduação em Ciências Biológicas 

tem sua primeira turma matriculada em 1971.  Apesar de autorização datada de 1966 para o 

seu funcionamento, iniciou-se em 1968 um processo sistematizado para a efetiva 

implantação do curso, por considerar-se que a Unidade já tinha uma estrutura consolidada 

de qualidade em ensino e pesquisa nas áreas das Ciências Biológicas.  Foi sob a 

coordenação do Prof. Carlos Eduardo Negreiros de Paiva, do Departamento de Fisiologia e 

Biofísica, o primeiro Coordenador de Curso do IB, que a primeira turma de graduação foi 

recebida no IB.  

O reconhecimento do Curso de Ciências Biológicas foi solicitado em 1973 e 

efetivado pelo Conselho Estadual de Educação em 19/02/1975, tendo sido publicado no D. 

O. E. no dia 26/02/75.  

 Naquela época eram duas as modalidades de curso: Bacharelado em Ciências 

Biológicas e Bacharelado em Ciências Biológicas - Modalidade Médica.  Em 1975, após 

modificações, o curso passou a Licenciatura Plena em Ciências Biológicas e Bacharelado –

Modalidade Médica.  
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 Para a implantação do curso muitos foram os docentes que se destacaram, quer no 

seu planejamento, quer na sua concepção ou na criação de disciplinas necessárias para a 

adequada formação de biólogos.  No Departamento de Botânica, além do Prof. Aylthon 

Brandão Joly, já estavam em atividade os Profs. Fernando R. Milanez e João Semir.  Antes 

da primeira turma se formar foi contratado o Prof. Hermógenes de Freitas Leitão Filho.  

Para o planejamento e implantação das disciplinas de Zoologia merecem destaque os 

Professores Paulo Friedrich Buhrnhein, Renato Lion de Araújo, Benedicto Ferreira do 

Amaral, Pierre Charles Georges Montouchet e Adão José Cardoso.  Para as disciplinas de 

Ecologia alguns dos Professores incorporados ao Departamento de Zoologia foram 

Mohamed Habib, Keith Brown Junior, Woodruff Benson, além de muitos outros.  

A década de 1980 foi um período de intensas atividades no ensino de graduação, onde a 

coordenação da Profa. Nilce Correa Meirelles (período de 1982 a 1986) merece destaque 

pelas inovações que tentou introduzir nas práticas pedagógicas da Unidade e ampliando as 

possibilidades de decisão para as ações relativas ao ensino de graduação.  É nesse período 

que foram organizados grandes seminários sobre o ensino de graduação, associados a 

processos de auto-avaliação.  É também nesse período que propostas de alterações 

curriculares no Curso de Ciências Biológicas começaram a tomar corpo.  

No período seguinte, sob a coordenação do Prof. José Adão Cardoso (1986-1990) as 

propostas de mudanças são sistematizadas e culminaram por alterações curriculares 

marcantes passando o curso a ter novas opções: uma Modalidade Biológica com duas 

opções - Ambiental e Molecular, ambas associadas também à Licenciatura, e é mantida a 

Modalidade Médica.  Estas alterações curriculares faziam-se importantes à luz do 

desenvolvimento das Ciências Biológicas e às novas áreas que surgiram na época, como a 

Biologia Molecular a Biotecnologia.  Com isso o curso, até por permitir uma certa 

flexibilidade curricular ao aluno, conseguiu manter-se como um dos melhores e mais 

atualizados na formação de recursos humanos altamente qualificados do Brasil.  

As mudanças curriculares então propostas iniciaram-se em 1989 e pode-se perceber a 

visão que a Unidade teve na época, introduzindo um conjunto de disciplinas que trariam 

aos alunos uma formação sólida e atualizada nas diferentes áreas das Ciências Biológicas.  

Uma maior flexibilidade curricular, permitia ao aluno buscar sua formação. Manteve-se a 

tradição da Unidade para a formação para a pesquisa, agora com a proposta de uma 
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formação mais ampliada ou que ia além das áreas mais tradicionais.  Coube ao saudoso 

Professor Adão José Cardoso a implantação dessa reforma curricular na qual todos os 

departamentos do IB se engajaram.  Coordenando reuniões nas quais todos os 

Departamentos estavam representados, o Prof. Adão conseguiu convergir para a mudança, 

respeitando as características e receios naturais de todos, mostrando-se sempre firme e 

determinado. 

A seguir assume a coordenação o Professor Antônio Carlos Gabrielli (dezembro de 

1990 a maio de 1992), que coordenou as discussões para a implementação do curso noturno 

de Ciências Biológicas (1993), proposta encaminhada e defendida pelo então Diretor do 

Instituto, Prof. Mohamed Habib.  

Em 1992 a primeira turma dentro do currículo novo estava formada e assumiu mais 

uma vez como Coordenador de Curso o Prof. Adão (1992 a 1994).  A partir de uma ação da 

Universidade é instalado o Centro de Informática em Ensino de Graduação do Instituto de 

Biologia –CIEGIB, onde um conjunto de computadores foi disponibilizado aos alunos e 

docentes do IB para acesso à rede de informática e também para serem utilizados para 

aulas.  

 Em 1993 a primeira turma do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do 

período noturno é matriculada.  Seguindo uma tendência da Universidade para a ampliação 

de vagas e o cumprimento de leis que determinavam por um certo percentual de vagas no 

período noturno relativo ao número de vagas no diurno, o IB responsabilizou-se por mais 

um curso de Graduação.  A estrutura curricular deste curso seguiu aquela da Licenciatura 

do Curso do Diurno, com 10 semestres para a sua integralização, visando a formação de 

professores para o ensino de Ciências e Biologia.  Em poucos anos este Curso tornou-se um 

dos mais procurados para ingresso pelos vestibulandos e atingiu um alto padrão, não só 

formando educadores, mas também pesquisadores de qualidade para áreas das Ciências 

Biológicas e da Educação.  

Em 1994 assumiu como Coordenador de Curso de Graduação o Prof. Angelo Luiz 

Cortelazzo que dois anos após foi reconduzido ao cargo para mais um período. (1996-

1998).  O Prof. Angelo, do Departamento de Biologia Celular, imprimiu ao curso diurno 

uma maior dinâmica, reorganizando as disciplinas eletivas para que melhor expressassem 

as modalidades, deu maior espaço e flexibilidade para a formação do aluno e trouxe uma 
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nova visão da própria Unidade para as questões da graduação, com maior valorização das 

atividades de ensino.  

Ações da Unidade para o curso noturno foram importantes no sentido da sua efetiva 

implantação, adequando as condições administrativas para os alunos do período e 

implementando, com modificações, as disciplinas eletivas. È ainda neste período, em 

função do trabalho da Profa. Eneida de Paula, docente do Departamento de Bioquímica e 

Coordenadora–Associada do primeiro biênio do Prof. Angelo (1994-1996), que o CIEGIB 

é definitivamente ativado e passou a ser importante para as atividades da Unidade.  

O Prof. Angelo deixou a coordenação alguns meses antes do término de seu 

mandato para assumir a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade. Assume então a 

Coordenadora Associada, Profa. Maria Silvia Viccari Gatti, docente do Departamento de 

Microbiologia e Imunologia, que havia sido indicada em consulta anterior como 

coordenadora para o período de 1998 a 2000.  A Profa. Silvia dois anos depois é 

reconduzida ao cargo e atuou até 2001 quando deixou a Coordenação para assumir uma 

assessoria junto à Pró-Reitoria de Graduação. 

Durante seu período na Coordenação a Profa. Silvia buscou melhorar as condições 

de infra-estrutura de laboratórios de ensino e do CIEGIB.  Neste período o Instituto 

aumentou o número de vagas em seus cursos de Ciências Biológicas (de 40 para 45) e foi 

discutida e implementada a reforma curricular no Curso de Medicina.  As disciplinas que 

vinham sendo ministradas para o curso há aproximadamente 35 anos foram substituídas por 

módulos integradores e interdisciplinares, onde diferentes Departamentos são co-

responsáveis pela sua ministração.  

Em 2001 assumiu a função de Coordenadora a Profa. Eliana Regina Forni Martins 

do Departamento de Botânica, então Coordenadora Associada.  O maior desafio da Profa. 

Eliana foi trazer e manter para a Unidade a discussão da reforma curricular necessária para 

os cursos de Licenciatura, visando atender novas demandas e determinações para a 

formação de professores e que levariam a mudanças significativas nos cursos de graduação 

do IB.  Estas discussões se mantiveram e foram também uma preocupação constante do 

Prof. Carlos Francisco Sampaio Bonafé, do Departamento de Bioquímica, eleito para o 

período de 2002 a 2004.  



 20

As atividades de ensino do IB também se remetem a atuações em outros cursos da 

Universidade.  As primeiras atividades de docência no IB estão relacionadas ao Curso de 

Medicina da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) e até hoje a Unidade é responsável 

pela formação dos jovens ingressantes nos seus dois primeiros anos naquilo que se 

convencionou chamar de ‘básico”.  Em 1974, o IB iniciou suas atividades junto ao Curso 

de Enfermagem (30 vagas), com o envolvimento dos Departamentos de Anatomia, 

Fisiologia e Biofísica, Microbiologia e Imunologia, Bioquímica, Histologia e Embriologia e 

Parasitologia.  Em 2002 foi criado o Curso de Fonoaudiologia (30 vagas), também com a 

participação do IB.  De 2001 a 2003 o IB participou intensamente das discussões para a 

criação do Curso de Farmácia (40 vagas), que culminaram na sua instalação a partir de 

2004 (40 vagas).  Este curso tem o IB, o Instituto de Química e a Faculdade de Ciências 

Médicas, como parceiros e co-responsáveis, além da colaboração de pesquisadores do 

Centro Pluridisciplinar de Pesquisa Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA)  

 Em 1985, foi criado o Curso de Educação Física (40 vagas) e os Departamentos de 

Anatomia, Biologia Celular, Bioquímica e Fisiologia e Biofísica a ele se integraram.  Em 

1992 a Faculdade de Educação Física criou o seu curso no período diurno, com igual 

currículo.  

 O IB participou ainda do Curso de Engenharia de Alimentos (criado em 1966), com 

uma disciplina do Departamento de Microbiologia e Imunologia para 70 alunos, enquanto 

que o Departamento de Zoologia ministrou uma disciplina para quase todas os cursos de 

engenharia da Unicamp, a partir da década de 1990.  

 Outra parceria importante ocorreu com o Instituto de Geociências, aonde para suas 

turmas dos dois períodos letivos são ministradas duas disciplinas interdisciplinares pelos 

Departamentos de Genética e Evolução, Zoologia e Botânica, desde a sua criação.  

O IB tem também uma parceria com o Instituto de Física o IB na formação de 

graduandos em seu Curso de Física Médica.  

 No que tange à Pós Graduação o IB registrou marcos históricos para a Unicamp. 

Atividades relativas à docência e orientação na Pós-Graduação são anteriores à criação do 

primeiro curso sob responsabilidade do IB, por atuação de nossos docentes em cursos de 

outras instituições.  Muitos dos auxiliares didáticos contratados pela Universidade eram 
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orientados desses docentes e sua formação como Mestres e/ou Doutores era imperiosa, 

inclusive para o desenvolvimento das pesquisas e do ensino.  

 O ano de 1966 está registrado como aquele em que a primeira Tese de Doutorado da 

Unicamp foi defendida pelo Prof. Luiz Augusto Magalhães, do Departamento de 

Parasitologia.  É do Departamento de Histologia e Embriologia o registro da primeira tese 

de Doutorado defendida no campus da Cidade Universitária, do Prof. Osmar J. J. Hadler.  

 No início da década de 1970 a maioria dos Departamentos já contava com um 

número considerável de pesquisadores com experiência e qualificação para a formação de 

recursos humanos nos níveis de Mestrado e Doutorado.  Além disso o Curso de Graduação 

já estava implantado, com a primeira turma de formandos ocorrendo em 1974.  Assim,  

considerava-se que a Unidade estava em condições de iniciar suas atividades na Pós-

Graduação. 

 Em 1971 o primeiro Curso de Pós-Graduação da Universidade foi criado: Curso de 

Pós-Graduação em Imunologia (Mestrado), sob a Coordenação do Prof. Dr. Humberto de 

Araújo Rangel, do Departamento de Microbiologia e Imunologia, contando com a 

colaboração de vários professores, inclusive do exterior.  Em 1974, tiveram início as 

atividades também para o Doutorado.  Muitos dos egressos daquele curso foram absorvidos 

como docentes da Unicamp e muitos outros estão hoje ocupando lugar de destaque em 

Instituições de pesquisa do país.  Foi para colaborar com este curso, e dar um novo impulso 

à área de Microbiologia, que o Prof. Rangel convidou o Prof. Dr. Antonio Fernando 

Pestana de Castro para integrar o corpo docente do Departamento de Microbiologia e 

Imunologia.  Sob a orientação deste docente a área de Microbiologia se estabeleceu, 

também decorrente da formação de recursos humanos dentro deste primeiro Curso de Pós-

Graduação do IB.  No entanto, a perda de recursos humanos durante as décadas de 1980 e 

1990, além de outros fatores, gerou dificuldades para a continuidade do curso que, a partir 

de 1996 não mais teve o ingresso de novos alunos e em 1999 foi encerrado.  

Em 1975 é implantado o Curso de Mestrado e Doutorado em Biologia nas áreas de 

Citologia, Bioquímica, Genética e Histologia, áreas que em 1977 passam a integrar a 

“Biologia Celular e Molecular”.  Em 1980, são implantados os Cursos de Mestrado em 

Biologia Celular e de Mestrado e Doutorado em Genética, mantendo-se o Curso de 

Biologia Celular e Molecular.  Em 1994 o Departamento de Biologia Celular passou a 
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oferecer também o Doutorado, como parte de uma reestruturação da Pós-Graduação na 

Unidade.  Em 2000, em razão de outra reestruturação, mais uma modificação ocorreu e 

instalou-se o Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Estrutural, também com a 

participação dos docentes dos Departamentos de Anatomia e Histologia e Embriologia.  

 Em 1975, instalou-se se o Programa de Mestrado em Ecologia, com sua primeira 

turma iniciando suas atividades em março do ano seguinte.  A implantação deste programa 

ocorreu com a participação dos então Departamentos de Zoologia, Morfologia e 

Sistemática Vegetais, Genética e Evolução, Fisiologia Vegetal e Parasitologia.  Pensadores 

e idealizadores importantes deste curso foram os Professores Woodruf Benson, Keith 

Brown Junior e Paulo Friedrich Buhrnhein, do Departamento de Zoologia. Somente em 

1981 o curso passou a oferecer também o Doutorado em Ecologia.   

 Em 1977, o Departamento de Botânica, em conjunto com os Departamentos de 

Fisiologia Vegetal e Genética e Evolução, criou o programa de Pós-Graduação em Biologia 

Vegetal, com Mestrado e Doutorado. Destacam-se para a sua implantação os Professores 

Hermógenes de Freitas Leitão Filho, Ivany Ferraz Marques Válio e William José da Silva. 

Data também de 1975 a instalação de um Programa de Mestrado em Fisiologia e Biofísica.  

Somente em 1991 o seu Doutorado é implantado, quando 62 teses de Mestrado já estavam 

defendidas.  Os primeiros docentes da Sub-Comissão deste curso foram os Professores 

Armando Freitas da Rocha, Ernesto José Dottaviano e Antonio Celso Ramalho. 

 Ainda, é em 1999 que também dentro de um processo de reestruturação, surgiu o 

Programa de Genética e de Biologia Molecular, nos níveis de Mestrado e Doutorado, 

integrando as áreas de Genética, Microbiologia e Imunologia.  Deve-se ressaltar que os 

docentes da área de Microbiologia do Departamento de Microbiologia e Imunologia, 

organizaram e atuaram em um Programa específico da área, iniciado em 1992 e que em 

2000 fundiu-se ao Programa de Genética e Biologia Molecular.  

 Em 1985 foi criado o Curso de Pós-Graduação em Bioquímica (Mestrado) do 

Departamento de Bioquímica, que passou a receber alunos para o Doutorado em 1990.  Em 

2000 ocorreu a fusão deste programa com aquele do Departamento de Fisiologia e 

Biofísica, constituindo o Programa de Biologia Funcional e Molecular. 
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 O Departamento de Parasitologia, inicialmente associado ao Programa de Ecologia 

(Mestrado) a partir de 1975 e Doutorado a partir de 1980, criou um Programa com 

Mestrado e Doutorado em Parasitologia em 1988.  

Assim, a partir de 2000 o IB passou a ter seis Programas de Pós-Graduação, todos 

com Mestrado e Doutorado, denominados Ecologia, Biologia Vegetal, Genética e Biologia 

Molecular, Biologia Celular e Estrutural, Biologia Funcional e Molecular e Parasitologia. 

 Nos processos de avaliação externa a que foram continuamente submetidos ao longo 

de suas histórias, os diferentes programas da Pós-Graduação do IB conseguiram demonstrar 

a sua qualidade e seu empenho para as modificações que se faziam necessárias, buscando 

sempre a excelência.  Assim é que pela avaliação Capes de 1998 a 2000, com exceção do 

Programa de Parasitologia com nota 3, todos os outros eram nota 5.  Para o período 2001 a 

2003 os Programas de Ecologia, Biologia Vegetal , Biologia Celular e Estrutural e Biologia 

Funcional e Molecular saltam para a nota 6.  O Programa de Genética e Biologia Molecular 

passa a ter a nota 7, conceito máximo para a Capes, enquanto a Parasitologia mantém a nota 

3. 

 Estas avaliações e outras que ocorreram desde o início das atividades de seus Cursos 

ou Programas de Pós-Graduação, sempre mostraram a competência e dedicação dos 

docentes para a formação de recursos humanos de alta qualidade.  Faz-se necessário 

ressaltar os Coordenadores de Pós-Graduação do Instituto de Biologia, responsáveis pelo 

seu intenso crescimento e contínuas reformulações.  Seguindo a Coordenação do Prof. 

Rangel vem o Prof. Ivany F. M. Válio (1984 a 1986) e para o biênio 1986-1988 é indicada 

a Profa. Dra. Maria Luiza Silveira Mello, que organiza na Unidade o 1o  Seminário de 

Auto-Avaliação da Pós-Graduação em Ciências Biológicas da Unicamp, em 1987.  Neste 

seminário os Programas de Pós-Graduação foram avaliados em seus diferentes aspectos, 

resultando na publicação de documento, onde as realizações, anseios e novas propostas da 

Pós-Graduação estão inseridos. 

Também na gestão da Profa. Maria Luiza a produção científica da Pós-Graduação 

do IB do período de 1973 a 1987 é traduzida em uma publicação organizada por ela e pela 

Sra. Anna Gagliardi, na época Bibliotecária do Instituto de Biologia, servidora que muito 

contribuiu para o crescimento do IB.  Nesta publicação resumos de teses e de artigos 

publicados decorrentes das atividades em todos os Programas de Pós-Graduação estão 
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inseridos.  Dados da produção científica dos programas, bem como dos números de teses 

defendidas e do destino dos pós-graduandos fazem parte deste laborioso e importante 

trabalho.  

Para o biênio 1988 a 1990 foi indicado para a Coordenação o Prof. Rolf D. Illg 

(Departamento de Genética e Evolução) que é seguido pelo Prof. Benedito Ferreira do 

Amaral Filho (Departamento de Zoologia), que organizou a publicação Catálogo de Pós-

Graduação em Ciências Biológicas em 1993, onde constam as publicações do período de 

1988 a 1993.  Ainda em 1993 é realizado o III Encontro de Pós-Graduação em Ciências 

Biológicas e os resumos dos trabalhos então apresentados são também publicados.  Neste 

período a Profa. Rosely Rocha Sharif do Departamento de Fisiologia Vegetal coordenava a 

Pós-Graduação. De 1994 a 1996 atuou na coordenação a Profa. Regina Célia Spadari 

(Departamento de Fisiologia e Biofísica) seguindo-se dois mandatos para a Profa. Fosca 

Pedini Leite (Departamento de Zoologia).  É neste período que modificações significativas 

são introduzidas, com os cursos se reorganizando e constituindo os atuais seis Programas 

de Pós-Graduação.  Também com a Profa. Fosca um novo espaço físico para as atividades 

de ensino e administrativas é inaugurado. 

Em 2000, assume a Coordenação de Pós-Graduação o Prof. João Vasconcellos Neto 

(Departamento de Zoologia), que acompanha a implementação dos novos cursos, introduz 

mudanças importantes nos procedimentos administrativos e é reconduzido para mais um 

biênio. 

Este relato de parte da história do IB foi obtido colhendo informações contidas nos 

históricos de cada Departamento, no Sistema de Arquivos (SIARQ) da Unicamp e do relato 

oral de alguns docentes e servidores da Unidade.  No entanto, há muito ainda a ser colocado 

e para uma adequada visão e conhecimento da história do IB faz-se necessária a leitura da 

história de cada um de seus Departamentos.  Nestes históricos estão inseridas as atividades 

dos docentes e de alguns servidores e em cada um deles, a importância devida a cada 

docente ou grupo de pesquisadores pode ser percebida.  Neles pode-se ver a magnitude do 

trabalho daqueles que conceberam o IB, como também daqueles que vieram depois auxiliar 

na construção de uma Unidade de Ensino e Pesquisa reconhecida pela sua excelência, quer 

no ensino como na pesquisa e que hoje está buscando também uma maior participação em 

atividades de extensão.  
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1.2. FORMA DE ORGANIZAÇÃO 

  

1.2.1. DESCRIÇÃO 

  

   

Descrever a forma de organização da Unidade; descrever quais são as comissões 

permanentes e a forma de escolha dos seus membros; descrever quais são os principais 

mecanismos institucionais de tomada de decisão. 

 

 

I. CONGREGAÇÃO 
 

O Instituto de Biologia (IB) é Coordenado por uma Congregação, presidida pelo 

Diretor da Unidade, da qual fazem parte todos os Chefes de Departamento (11 Professores); 

um representante da Categoria MS-2, quatro representantes de cada categoria docente 

existente na Unidade (MS-3, MS-5 e MS-6), totalizando 25 professores, oito representantes 

discentes, dois representantes de servidores não docentes, o Coordenador de Graduação, o 

Coordenador de Pós-Graduação e o representante do IB no Curso de Farmácia. Portanto, a 

Congregação do IB é constituída por 38 membros, sendo que 75% são docentes, 

respeitando-se desta forma o preconizado no Regimento Geral da Universidade, em 

consonância com a LDB.  

A Congregação se reúne ordinariamente a cada dois meses ou extraordinariamente, 

sempre que necessário. Faz parte de suas atribuições legislar e normatizar as ações relativas 

ao ensino, à pesquisa e à extensão, bem como aprovar ações que visem as alterações de 

seus quadros de servidores docentes e não docentes. Por ser o órgão decisório máximo da 

Unidade tem como uma de suas atribuições julgar os recursos interpostos pelos demais 

níveis hierárquicos, além de outras ações previstas no regimento Interno da Unidade.  

As deliberações da Congregação são executadas pela Diretoria da Unidade. A 

Congregação tem como órgão consultivo o Conselho Interdepartamental. 
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COMISSÕES ASSESSORAS DA CONGREGAÇÃO: 

 

a) Comissão de Especialistas do IB 

A Comissão de Especialistas do Instituto de Biologia da Unicamp foi criada através 

da Portaria No 01/91 – Interna, de 27/06/91, do então Diretor Prof. Mohamed Habib. 

A Comissão de Especialistas tem por finalidade analisar relatórios de atividades dos 

docentes de todos os níveis, analisar indicações para o Prêmio “Zeferino Vaz”, bem como 

indicar as comissões de análise de candidaturas de docentes a concursos públicos ou 

promoção por mérito. É constituída por 11 membros indicados pelos Departamentos, sendo 

um representante de cada. O Presidente e o Vice-Presidente da Comissão são indicados 

pelo Diretor do IB. O mandato dos membros indicados é de dois anos podendo ser 

reconduzidos e a troca dos mesmos é feita de forma alternada, ou seja, num ano se efetua a 

troca 50% dos membros e no ano subseqüente se procede à troca dos demais. 

A Comissão de Especialistas reúne-se ordinariamente uma vez por mês, ou 

extraordinariamente, sempre que necessário. 

 

b) Comissão de Ética na Experimentação Animal - CEEA/IB/Unicamp 

A CEEA foi criada em 1998, pela Direção do Instituto de Biologia (IB), através de 

Deliberação da Congregação No. 07/98 (4/12/1998), e certificada pela Portaria GR 60/99. 

As atividades da CEEA tiveram início em março de 1999, sob a presidência da Profa. Dra. 

Alba Regina Monteiro S. Brito, tendo por finalidade a análise de protocolos de 

experimentação de ensino e pesquisa, que envolve o uso de animais e a emissão de 

pareceres e certificados segundo a legislação nacional vigente à luz dos Princípios Éticos na 

Experimentação Animal elaborados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). Em 2002, tendo em vista as mudanças crescentes na área de experimentação 

animal, a direção do IB cria um novo Grupo de Trabalho para a CEEA, sob a presidência 

da Profa. Dra. Liana Verinaud, que assume a responsabilidade pela elaboração de suas 

novas normas, bem como pela análise dos processos da CEEA pelo período de um ano. Os 

resultados deste novo grupo de trabalho foram apresentados para a Congregação em 2003, 

criando-se a deliberação IB 01/2003, certificada posteriormente pela Resolução GR 13/04. 
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No período de 4/3/1999, data da primeira reunião ordinária da Comissão, até 

dezembro de 2003, foram analisados 627 protocolos, sendo 90% correspondente a 

protocolos de pesquisa e 10% à protocolos de ensino (aulas práticas). 

A CEEA atende docentes, pesquisadores e alunos (graduandos e pós-graduandos) de 

todas as unidades de pesquisa que utilizam experimentação animal, destacando-se: IB, 

FCM, FEA, FOP, CEMIB, IFGW e FEEC. Externamente, a CEEA atende a SOBRAPAR, 

tendo em vista o grau de envolvimento desta instituição com a FCM/Unicamp. 

É constituída por 16 membros, sendo 08 titulares e 08 suplentes, sendo: 04 docentes 

do Instituto de Biologia, 02 docentes da Faculdade de Ciências Médicas, 2 docentes da 

Faculdade de Engenharia de Alimentos, 2 docentes da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba, 2  membros do CEMIB, 2 veterinários (portadores de registro CRMV, sendo o 

titular indicado pelo CEMIB e o suplente indicado pelo IB) e 2 representantes da 

comunidade civil. 

A atual composição da CEEA conta com a participação dos seguintes especialistas: 

- Instituto de Biologia – membros titulares: Profa. Dra. Liana M. Cardoso Verinaud 

(Presidente) e Profa. Dra. Ana Maria Aparecida Guaraldo, e membros suplentes: Profa. 

Dra. Dagmar Ruth Stach Machado e Profa. Dra. Dora Maria Grassi-Kassisse 

- Faculdade de Ciências Médicas - membro titular: Prof. Dr. Stephen Hyslop (Vice-

Presidente), e membro suplente: Prof. Dr. Kleber Gomes Franchini 

- Faculdade de Engenharia de Alimentos – membro titular: Profa. Dra. Débora de 

Queiroz Tavares, e membro suplente: Prof. Dr. Célio Kenji Miyasaki 

- Faculdade de Odontologia de Piracicaba – membro titular: Profa. Dra. Fernanda Klein 

Marcondes, e membro suplente: Prof. Paulo Henrique Ferreira Caria 

- Centro Multidisciplinar de Investigação Biológica – membro titular: Dr. Rovilson 

Gilioli, e membro suplente: Sr. Armando Ferreira Lima Filho 

- Veterinários membros do Conselho Regional de Medicina Veterinária – membro 

titular: Dra. Sonia Cano Montebelo Rachel, e membro suplente: Profa. Dra. Clarice Weis 

Arns 

- Representantes da comunidade civil - membro titular: Sr. Paulo Anselmo Nunes Felipe 

e membro suplente: Dra. Rosana C. Morandin. 
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Os representantes titulares e suplentes, vinculados à Universidade, são indicados 

pela Direção de suas respectivas Unidades e são obrigatoriamente pesquisadores que 

trabalham com animais de experimentação. 

A CEEA é dirigida por um Presidente e um Vice-Presidente eleitos pelos seus 

membros, com mandato de um ano.  

Desde 2002 a CEEA recebe apoio da secretária executiva Srª Maria de Fátima 

Alonso de Sousa, indicada pelo Diretor do Instituto de Biologia da Unicamp. 

É competência da CEEA: 

- cumprir, nos limites de suas atribuições, o disposto na legislação nacional vigente - Lei 

6638, de 08 de maio de 1979, e Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998  e nas demais leis 

aplicáveis à utilização de animais para o ensino e a pesquisa; 

- examinar os procedimentos de ensino ou pesquisa a serem realizados na Unicamp para 

determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável; 

- manter cadastro atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa, realizados ou em 

andamento, que utilizem animais.  

- expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários junto aos 

órgãos de fomento à pesquisa, periódicos científicos ou outros; 

- orientar os pesquisadores sobre procedimentos éticos de ensino e pesquisa, bem como 

sobre as instalações necessárias para a manutenção dos animais de experimentação. 

A CEEA reúne-se ordinariamente uma vez por mês, ou extraordinariamente sempre 

que necessário, a juízo do Presidente ou por convocação da maioria dos seus membros. 

 

C) Coordenadoria de Pós-Graduação 

A Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Biologia é constituída de acordo com 

o Regimento da Unidade, em consonância com a Deliberação CONSU-A-31/99, de 

10/01/2000.  

A CPG-IB é composta por um Coordenador, indicado pelo Diretor entre os docentes 

em exercício nos Programas de Pós-Graduação da Unidade e após consulta à comunidade, e 

pelos sub-coordenadores das Sub Comissões de Pós-Graduação: Biologia Funcional e 

Molecular; Biologia Celular e Estrutural; Genética e Biologia Molecular; Biologia Vegetal; 

Ecologia e Parasitologia.  
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Diretoria Técnica: assessora o Sr. Coordenador e os sub-coordenadores; orienta os 

profissionais sob sua responsabilidade; gerencia as atividades administrativas relacionadas 

aos Cursos de Pós-Graduação, verifica a necessidade de alteração de rotinas e 

procedimentos; providencia a pauta das reuniões da CPG/IB e dá andamento às 

deliberações tomadas nessas reuniões; acompanha e auxilia a elaboração do Catálogo de 

Pós-Graduação, fazendo cumprir os Regulamentos e Normas dos Programas de Pós-

Graduação; avalia o desempenho anual da equipe.  

 

D) Coordenadoria de Graduação 

A coordenação das atividades de graduação no IB é conduzida pela Comissão de 

Ensino de Graduação do IB (CEG-IB). Seu objetivo principal é o de promover o ensino de 

graduação de qualidade, baseando-se nos projetos pedagógicos e parâmetros curriculares de 

excelência determinados pela Unidade.  

Através de análises contínuas das estruturas curriculares de seus cursos de 

Graduação (Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências 

Biológicas), o setor de Graduação organiza e disponibiliza aos docentes e discentes toda a 

infra-estrutura necessária para o adequado desenvolvimento das atividades relacionadas ao 

ensino de graduação. 

A CEG-IB está constituída de acordo com deliberação CEPE 01/93 de 22/03/1993. 

Regimentalmente, o Coordenador da Comissão é indicado pelo Diretor da Unidade. No IB, 

tradicionalmente, a Diretoria promove uma consulta à Comunidade da qual participam 

todos os docentes em exercício e os alunos regularmente matriculados em seus cursos de 

Graduação e cujos resultados têm sido referendado.  

Dessa forma, a Coordenação de Ensino de graduação no IB vem sendo exercida por 

um Professor, com no mínimo o título de Doutor, indicado pelo Diretor após consulta à 

comunidade. 

Para Coordenador associado, em geral, tem sido indicado o segundo mais votado na 

consulta. Os demais membros docentes desta Comissão (mais 03 docentes) também são 

indicados entre os mais votados. Um representante discente é indicado pelos estudantes de 

Graduação para completar a composição da Comissão.  



 30

Para cumprir as rotinas inerentes aos trabalhos relativos ao ensino de graduação da 

Unidade a CEG-IB conta com a seguinte estrutura organizacional.  

Atividades do Setor: Administração das atividades de graduação, no que tange à 

elaboração, recebimento e encaminhamento de documentação; elaboração de planilhas de 

distribuição dos espaços físicos da graduação; elaboração e divulgação de disponibilidade 

de disciplinas e seus horários; controle e supervisão de materiais e equipamentos 

audiovisuais e de informática do local e dos setores ligados à coordenadoria de graduação; 

organização de arquivos; controle de boletins de notas e freqüências; aplicação e obtenção 

de planilhas de avaliação docente; planejamento e elaboração de planilhas para aquisição de 

materiais de consumo e bens duráveis; elaboração e execução de projetos visando obtenção 

de recursos para melhorias na graduação. 

 

II- DIRETORIA DO INSTITUTO DE BIOLOGIA 

A Diretoria, órgão executivo superior do Instituto de Biologia está inserida no 

contexto de atuação estratégico e tático dentro da Estrutura Organizacional da Unidade.  

Como instância estratégica e tática encontram-se vinculadas a ela a Diretoria 

Associada, o Conselho Interdepartamental e as Comissões Assessoras. A Diretoria do IB 

foi exercida pela Profa. Dra. Maria Luiza Silveira Mello no período 1998-2002, e é 

atualmente exercida pelo Prof. Dr. Mohamed Habib (período 2002-2006), que é 

assessorado por uma Assistente Técnica de Unidade (Maria Conceição Romero) e por duas 

Secretárias (Valéria Ribeiro Geremias e Maria de Fátima Alonso de Sousa). 

 

- Diretoria Associada:  

A Diretoria Associada do Instituto de Biologia está descrita no Capítulo I, artigo 12º 

da Deliberação CONSU-A-03/97 de 25/03/97 que baixa o Regimento Interno do Instituto 

de Biologia. A Diretoria Associada do IB foi exercida pelo Prof. Dr. Octávio Henrique de 

Oliveira Pavan no período 1998-2002, e é atualmente exercida pelo Prof. Dr. Louis Bernard 

Klaczko (período 2002-2006). 
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- CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL  

O Conselho Interdepartamental é um órgão consultivo e deliberativo do Instituto de 

Biologia, composto pelo Diretor da Unidade (Presidente nato), pelos Chefes de 

Departamento e pela representação estudantil, nos moldes estabelecidos no Regimento 

Geral da Unicamp. São membros convidados os coordenadores de Graduação, Pós-

Graduação, Biblioteca Setorial e Museu de História Natural. 

Entre suas atribuições destacam-se: elaborar o seu regimento, a proposta 

orçamentária da Unidade e pareceres sobre quaisquer assuntos didáticos a serem 

submetidos à Congregação; promover a integração entre os departamentos da Unidade, 

referentes às atividades de docência, pesquisa e extensão.  

O Conselho Interdepartamental reúne-se obrigatoriamente uma vez por mês ou, 

extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor ou pela maioria de seus membros.  

 

COMISSÕES ASSESSORAS DA DIRETORIA DO IB: 

 

a) Comissão Interna de Biossegurança do IB - CIBio/IB/Unicamp 

Breve Histórico 

A Comissão Interna de Biossegurança – CIBio/IB/Unicamp, foi criada em 1996 

pela Portaria no 006/96 do Instituto de Biologia, de acordo com o preconizado pela Lei 

Nacional de Biossegurança (Lei no 8974/95), com o objetivo de zelar internamente pelas 

normas que regem a manipulação de organismos geneticamente modificados (OGMs). 

A CIBio/IB/Unicamp é composta por seis membros titulares e um consultor da área 

ambiental, todos docentes do IB – Unicamp, com título de doutor. 

Em outubro de 1998, o IB-Unicamp recebeu da CTNBio (Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança) o seu Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB), que 

lhe permitia desenvolver trabalhos com OGMs do tipo I (CQB no 0069/98). 

Em 2000, o CQB do IB foi estendido para pesquisas com animais transgênicos 

(AnGMs). Em maio de 2001, o Instituto de Biologia da Unicamp obteve a extensão do 

CQB para trabalhar com organismos do tipo II no Laboratório de Oxidações Biológicas e 

Bioenergética do Depto. de Bioquímica (credenciado pela CTNBio através dos 
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Comunicados 142 e 143, publicados no DOU de 12/04/2001), no qual foram desenvolvidos 

dois projetos com Trypanosoma cruzi geneticamente modificado, sob supervisão da Profa. 

Dra. Fernanda Ramos Gadelha, os quais foram concluídos em 2002. 

 

Atribuições da CIBio 

Entre as competências das CIBio destaca-se a aprovação de projetos de pesquisa, 

previamente à sua realização, que envolva a manipulação de organismos (OGMs), de 

plantas (PGMs), ou animais geneticamente modificados (AnGMs) do grupo I (vide Cartilha 

de Biossegurança do IB). Além disso, as CIBios são responsáveis por solicitar à CTNBio a 

aprovação de projetos e o credenciamento de laboratórios para trabalhos com OGMs, 

PGMs ou AnGMs do tipo II. Cabe ainda às CIBios zelar, na sua Instituição, pelo 

cumprimento das normas de Biossegurança preconizadas nas Instruções Normativas 

elaboradas pela CTNBio. 

 

Projetos (em números) 

Durante o período de 1999 à 2003, a CIBio/IB/Unicamp acompanhou 28 projetos, 

sendo dois envolvendo OGM Tipo II., do Departamento de Bioquímica. 

 

Composição da CIBio/IB/Unicamp 

1996 – 1998 

Prof. Dr. Wanderley Dias da Silveira (Presidente) 

1999-2002 

Profa. Dra. Wirla Maria da Silva Cunha Tamashiro (Presidente) 

2003 

Profa. Dra. Shirlei Recco-Pimentel (Presidente) 

 

Biotérios credenciados pela CIBio 

• Biotério de camundongos transgênicos do Depto. Fisiologia e Biofísica 

• Biotério de camundongos transgênicos do Depto. Microbiologia e Imunologia 

• Biotério de animais SPF (specific pathogen free) e de camundongos transgênicos do 

Depto. Microbiologia e Imunologia 
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Laboratórios autorizados a desenvolver projetos com OGMs no IB -CQB N0 0069/98 

Tendo em vista a Medida Provisória 2191-9/01, que trata da “Emissão de 

Autorização de funcionamento de Laboratórios” pelos órgãos ministeriais competentes, 

destacamos abaixo os laboratórios do Instituto de Biologia da Unicamp que estão 

autorizados a trabalhar com os respectivos OGMs, bem como os pesquisadores 

responsáveis pelos mesmos, autorizações estas até então concedidas pela CIBio local (para 

OGMs I) e pela CTNBio (para OGMs II). 

 

1- Laboratório de Genômica e Expressão (http://www.lge.ibi.Unicamp.br) do Departamento 

de Genética e Evolução do Instituto de Biologia, Unicamp (OGMs tipo I); autorizado pela 

CIBio desde Setembro de 1998 

Pesquisador principal: Prof. Dr. Gonçalo Amarante G. Pereira.  

 

2- Laboratório de Fisiologia do Pâncreas Endócrino e Metabolismo e Biotério de 

transgênicos do Depto. Fisiologia e Biofísica do Instituto de Biologia, Unicamp (OGMs 

tipo I); autorizados pela CIBio desde Setembro de 1998 

Pesquisadores principais: Profa. Dra. Helena Coutinho Franco de Oliveira e Prof. Dr. 

Antonio C Boschero. 

 

3- Laboratório de Inflamação e Imunologia Celular e Biotério SPF e de transgênicos, 

Depto. de Microbiologia e Unicamp (OGMs tipo I) ); autorizados pela CIBio desde 09 de 

Junho de 2000 

Pesquisador Principal: Profa. Dra. Wirla Maria da Silva Cunha Tamashiro  

 

4- Laboratórios do Departamento de Fisiologia Vegetal, Instituto de Biologia, Unicamp 

(OGMs tipo I); ); autorizado pela CIBio desde 11 de agosto de 2000 

Pesquisador Principal: Prof. Dr. Paulo Mazzafera 

 

5- Laboratório de Fisiologia Cardiovascular do Depto. Fisiologia e Biofísica, IB, Unicamp 

(OGMs tipo I) ); autorizado pela CIBio desde 11 de agosto de 2000 
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Pesquisador Principal: Profa. Dra. Marta Helena Krieger 

 

6- Laboratório de Citogenética, Depto. Biologia Celular, IB, Unicamp (OGMs tipo I) ); 

autorizado pela CIBio desde 22 de Setembro de 2000 

Pesquisador principal: Profa. Dra. Shirlei Maria Recco Pimentel 

 

7- Laboratório de Oxidações Biológicas e Bioenergética, Depto. de Bioquímica, IB, 

Unicamp (OGMs tipo II); autorizado pela CTNBio através dos Comunicados 142 e 143, 

publicados no DOU de 02/05/2001 

Pesquisador principal: Profa. Dra. Fernanda Ramos Gadelha 

 

8- Laboratório de Genética Molecular de Arabidopsis thaliana, Depto. de Genética e 

Evolução, IB, Unicamp (OGM tipo I); autorizado pela CIBio desde 10 de junho de 2003.  

Pesquisador Principal: Prof. Dr. Michel G. A. Vincentz. 

9- Laboratório de Biologia Molecular Bacteriana/Departamento de Microbiologia e 

Imunologia, IB, Unicamp (OGM tipo I); autorizado pela CIBio desde 13 de agosto de 2003. 

Pesquisador Principal: Prof. Dr. Wanderley Dias da Silveira 

 

10- Laboratório de Antígenos Bacterianos II/Depto. de Microbiologia e Imunologia, IB, 

Unicamp (OGM tipo I); autorizado pela CIBio desde 10 de setembro de 2003.  

Pesquisador Principal: Prof. Dr. Domingos da Silva Leite. 

 

Treinamento e divulgação em biossegurança de OGMs oferecidos pela CIBio 

Em 2000, a CIBio organizou duas palestras sobre Biossegurança no Instituto de 

Biologia da Unicamp, a primeira ministrada pela Profa. Dra. Maria Alice Garcia (ex-

membro da CTNBio), consultora da CIBio-IB-Unicamp e outra ministrada pelo MSc. 

Marco Antonio Stephano, Presidente da CIBio do Instituto Butantan, ambas assistidas por 

um número expressivo de professores e estudantes da Unidade. 

No período de 2000 à 2001 a CIBio preparou o seu Manual de procedimentos gerais 

em biossegurança e criou uma página no site do IB-Unicamp 

(http://www.unicamp.br/ib/CIBio/index.html). 
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Na página na internet também podem ser encontrados os formulários para 

submissão e acompanhamento de projetos.  

Outra forma de orientação à comunidade do Instituto é a possibilidade de consultas 

diretas a qualquer dos membros da Comissão para informações e esclarecimentos sobre 

procedimentos com OGMs, visando a biossegurança.  

Em outubro de 2002, a CIBio organizou O Simpósio BIOSSEGURANÇA, 

TRANSGÊNICOS E AMBIENTE (22/10/2003, no Auditório da Biblioteca Central), tendo 

o apoio financeiro FAEP-PRP/Unicamp e CNPq. 

O programa contou com duas conferências: Biossegurança: histórico e perspectivas, 

proferida pela Dra. Leila Oda (Presidente da AnBio, RJ) e Bioética e transgenia, proferida 

pelo Dr. Silvio Valle (FIOCRUZ, RJ). 

Foi apresentado ainda dois painéis de debate, sendo: 

Manhã - Moderador: Dr. Marcelo Menossi (IB e CBMEG/Unicamp, SP) 

Expositores: 

- Abrangência da legislação de biossegurança, Dr. Robinson A. Pitelli (Unesp – 

Jaboticabal) 

- Pesquisa com engenharia genética aplicada à agricultura no Brasil, Dr. Francisco 

Aragão (EMBRAPA-CENARGEM, DF) 

- Transgênicos e seus Impactos, Dr. Mohamed Habib (IB/Unicamp) 

Tarde - Moderadora – Dra. Maria Alice Garcia (IB/Unicamp, SP) 

Expositores: 

- Fluxo gênico em populações de plantas, Dr. Pedro Luis Rodrigues de Moraes 

(IB/Unicamp, SP) 

- Os desafios dos transgênicos, Dra. Eliana Fontes (EMBRAPA-CENARGEM, DF) 

- Risco transgênico, governo e sociedade, Dr. Paulo Affonso Leme Machado 

(Unesp/Rio Claro e Unimep, SP) 

O Simpósio contou com a presença de um número expressivo de participantes, entre 

os quais docentes da Universidade, estudantes de graduação e de pós-graduação, 

profissionais de diversas Instituições de Pesquisa da região e representantes de várias 

entidades. 
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Embora houvesse especialistas de diferentes áreas e com opiniões aparentemente 

conflitantes, o debate transcorreu em alto nível. Foram abordados e debatidos aspectos 

científicos, econômicos, éticos, legais e de biossegurança dos transgênicos.  

O Simpósio atingiu o objetivo principal de oferecer à comunidade a oportunidade de 

ouvir opiniões variadas e de debater com profissionais da área sobre esse tema polêmico e 

atual, ampliando a compreensão sobre as vantagens e riscos dos transgênicos e seus 

impactos para a saúde e o meio ambiente.  

O Simpósio foi divulgado através de cartazes, internet e pela Assessoria de 

Imprensa da Unicamp, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq/USP) e 

Unimep. Contou também com a cobertura jornalística da Rádio e TV Unicamp, o que gerou 

a oportunidade de organizar um registro de imagens do simpósio. 

b) Câmara Assessora de Saúde e Ambiência 

Essa Câmara agrega os assuntos relacionados à administração do bem estar da 

coletividade interna do Instituto nas questões de saúde ocupacional, os riscos e prevenção 

de acidentes e o seu meio ambiente. Está desmembrada em três comissões específicas: 

Comissão de Gestão de Resíduos: tem o papel de assessorar tecnicamente a 

Direção do Instituto de Biologia quanto às questões ligadas à geração, acondicionamento, 

armazenagem, transporte interno, pré-tratamento, descarte e tratamento de resíduos 

químicos, biológicos e radioativos, nos moldes da legislação vigente. Tem como objetivo 

primordial definir normas e procedimentos no âmbito do IB, em consonância com aqueles 

da Universidade, de maneira a garantir que pesquisas aqui desenvolvidas não venham a 

degradar o meio ambiente através da emissão indevida  de resíduos poluentes. Também 

visa atualizar informações do Grupo Assessor de Gestão de Resíduos criado através da 

Portaria GR 021/02 (de 13/04/2002). 

Saúde Ocupacional e Ambiência: Promove a busca de saúde ocupacional e 

ambiência de qualidade cada vez melhor no âmbito do Instituto de Biologia, investindo na 

conscientização da comunidade para as ações de prevenção de acidentes de trabalho, riscos 

ambientais e doenças ocupacionais, mediante o desenvolvimento de ações de educação, 

certificação e capacitação técnica. 
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A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA): atua dentro das normas 

da  Portaria GR – 108, de 19-4-83 que cria Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 

(CIPA’s). 

 

c) Câmara Setorial de Acompanhamento de RH do IB 

A Câmara Setorial de Acompanhamento de Recursos Humanos do Instituto de 

Biologia da Unicamp (CSARH-IB) foi criada por força da Deliberação CAD-A-No 01/99 

de 11/03/1999.  

A CSARH-IB é um órgão assessor da Congregação do Instituto de Biologia/ 

Unicamp cuja composição inclui 10 membros titulares: 04 membros são indicados pelo 

Diretor do IB, que também indica o Presidente da Comissão, e 06 membros são eleitos 

pelos pares entre os servidores Técnicos e Administrativos da Unidade. O mandato dos seus 

membros é de dois anos, podendo ser reconduzidos. 

Entre as suas competências destacam-se: 1) a avaliação de processos e 

procedimentos servindo como primeira instância de recursos e decisões internas relativas 

ao sistema de avaliação e, 2) acompanhamento de servidores que apresentem, em processo 

avaliativo ou por outras formas de aferição local, deficiências de desempenho. 

A CSARH-IB deverá reunir-se ordinariamente uma vez por mês, ou 

extraordinariamente sempre que necessário. 

 

d) Comissão de Extensão 

Tem o papel de assessorar a Direção do Instituto de Biologia no desenvolvimento de 

políticas e programas que visem intensificar a interação da Unidade de Ensino com o meio 

externo, através de atividades de extensão universitária para a coletividade, que podem ser 

de natureza acadêmica, técnico-científica ou transferência de tecnologia. Manifesta-se 

sobre todos os assuntos que envolvam atividades de extensão, contratos, convênios, bem 

como seus respectivos aditivos, de interesse do Instituto. Estimula o oferecimento de cursos 

de extensão pelo Instituto de Biologia, ampliando assim a efetividade da transferência de 

conhecimentos disponíveis na universidade para a comunidade.  
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III – COMISSÕES ASSESSORAS DOS ÓRGÃOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA 

a) Comissão de Biblioteca: vinculada à estrutura da Biblioteca do IB . 

b) Comissão de Informática: vinculada à estrutura da Área de Informática do IB.  

Responsável pelo atendimento, suporte, gerenciamento e administração da rede 

interna dos recursos de informática da Unidade, garantindo o pleno funcionamento do 

parque computacional, bem como o apoio e suporte aos docentes (seus respectivos 

projetos), aos discentes e área administrativa. 

 

IV APOIO ADMINISTRATIVO 

a) Assistência Técnica da Unidade: Presta assistência à Congregação, Conselho 

Interdepartamental, Comissões Assessoras, Diretoria e Diretoria Associada do Instituto. 

Estabelece as diretrizes das áreas que compõem a administração do IB. Acompanha 

a execução das atividades administrativas, seus planos estratégicos, suas metas e reavalia 

resultados, através da formulação de relatórios de interesse da Direção do Instituto. Propõe 

medidas junto à direção do Instituto que visem a perfeita execução das diretrizes e dos 

planos e metas de cada setor da administração. Representa o IB em reuniões técnicas com 

órgãos centrais da Universidade, órgãos externos e da relação inter-unidades, assim como 

propõe à direção a indicação de servidores técnico-administrativos para acompanhamento 

de projetos específicos. Promove a integração das diversas secretarias do IB. 

b) Avaliação Institucional e Capacitação Continuada: Implanta metodologia de 

qualidade contínua na busca da excelência administrativa compatível com a avaliação 

institucional, após apreciação das instâncias superiores. Promove ações para qualificar a 

busca de fontes de financiamento interno e externo, assim como especializar atuais fontes 

em operação. Manutenção e ampliação da avaliação e prestígio do IB nos cenários 

acadêmico e administrativo (nacional e internacional). Implementação da relação 

institucional com a sociedade promovendo a ampliação da prestação de serviços com a 

comunidade local e externa 

c) Diretoria de Apoio Administrativo: Responsável pelas seções de Recursos 

Humanos, Administração Complementar, Suprimentos e Planejamento Orçamentos e 

Finanças. 
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Recursos Humanos: Todos os procedimentos relativos à operacionalização e 

acompanhamento de recursos humanos de docentes e servidores, tais como: freqüência, 

férias, licença prêmio, vale refeição, relatórios de atividades docentes, licenças médicas; 

gestante; acompanhamento familiar e acidente de trabalho, concursos públicos de 

servidores, concursos acadêmicos, processos de mobilidade funcional, admissões, 

demissões, aposentadorias, prorrogações de contratos, afastamentos para fins de 

especializações e intercambio no país e exterior, designações, mudança de funções, 

alteração contratual, contagem de tempo de serviço externo para servidores Esunicamp, 

tramitação quanto a permanência de professor e pesquisador colaborador voluntários, 

despachos em  processos de vida funcional; afastamentos; contagem de tempo; pagamento, 

orientação aos servidores e docentes quanto as procedimentos de vida funcional. 

Suprimentos: Atende as necessidades de aquisição de materiais nacionais e 

importados/serviços do Instituto de Biologia, através de processos de aquisição com base 

nas normas vigentes, além do controle, estocagem e distribuição de materiais de uso 

comum, mantidos no almoxarifado do IB.  

Orçamento Planejamento e Finanças: Cria mecanismo para dotar a Instituição de 

ferramentas para facilitar e aprimorar o gerenciamento orçamentário e financeiro. 

Administração Complementar: Suporte operacional para as atividades de controle 

dos bens patrimoniais da Unidade, apoio na reprodução de documentos em geral, 

gerenciamento do uso de transporte (veículos oficiais) e monitoramento dos serviços 

terceirizados. 

Área de Engenharia: Definida como a área que tem as funções de gerenciamento 

de todas as atividades relacionadas à estrutura física existente e a construir, além do 

planejamento estratégico de ações e projetos que acompanhem o natural crescimento das 

atividades de ensino e pesquisa e da área física do Instituto de Biologia. 

 Tem por objetivo propor alternativas que otimizem o uso do solo disponível ao IB, 

com soluções que ofereçam ao usuário o máximo de conforto ambiental, tanto em 

ambientes internos como nos externos. 

 Também tem como objetivo garantir o funcionamento adequado dos diversos 

departamentos e órgãos de apoio do Instituto de Biologia, na prestação de serviços de 



 40

instalação elétrica, instalação hidráulica, marcenaria, serralheria, vidraçaria e construção 

civil em geral.  

Tem como diretriz o desenvolvimento das atividades com base em orientação 

técnica especializada da Área de Engenharia, tendo como parâmetros, o cumprimento de 

normas técnicas e utilização adequada dos equipamentos de apoio. 

Manter plano de funcionamento mínimo das atividades essenciais que garantam o 

desenvolvimento das atividades de Ensino e Pesquisa, assim como as atividades Meio do 

IB. 



 41

No caso de a Unidade se organizar por Departamentos, descrever o quadro docente 
por Departamento, com a correspondente titulação, nível na carreira e data de 
ingresso na Instituição. 
 
Departamento de Anatomia 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
25553-0 Alexandre Leite R. de Oliveira 13/4/1995 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
28568-5 Elaine Minatel 23/10/2003 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
27517-4 Evanisi Teresa Palomari 3/8/1998 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04025-8 Humberto Santo Neto 1/3/1977 Professor Associado MS-5 RDIDP 
16519-1 José Angelo Camilli 15/4/1986 Professor Doutor MS-3 RTC 
05433-0 José Meciano Filho 16/1/1980 Professor Doutor MS-3 RTP 
26298-6 Marco Cesar Somazz 15/1/1997 Professor Doutor MS-3 RTP 
16534-4 Maria Júlia Marques 15/4/1986 Professor Associado MS-5 RDIDP 
05377-5 Roberto Oliveira Levy 18/9/1984 Professor Assistente MS-2 RTP 
25226-3 Valéria Helena Alves Cagnon Quitete 11/5/1994 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
189201 Gerson Eduardo Rocha Campos 26/03/87 APOSENTOU-SE EM 29/11/2003 

 
Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
19008-0 Ana Floriana Rodrigues 27/7/1987 Anatomia Tec. Administ. I CLT 
22836-2 Carlos Roberto Gonçalves 7/11/1989 Anatomia Administrativo CLT 
08826-9 Marco Aurélio R. de Paula 21/12/1983 Anatomia Tec. em Laboratório CLT 
07295-8 Marlene Lima 12/1/1983 Anatomia Ass.Téc. Laborat. CLE 
11309-3 Norivaldo Celestino 25/2/1985 Anatomia Tec. em Laboratório CLT 
07829-8 Paulo Afonso Bernardes 31/8/1983 Anatomia Tec. Anatomia CLE 
28295-8 Paulo Francisco dos Santos 3/7/2001 Anatomia Tec. Anatomia CLT 
28648-0 Toni Donizetti dos Santos 4/5/2004 Anatomia Tec. Anatomia CLT 

 
Departamento de Biologia Celular 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
05876-9 Angelo Luiz Cortelazzo 11/10/1984 Professor Associado MS-5 RDIDP 
03865-2 Edson Rosa Pimentel 1/4/1977 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
23860-1 Hernandes Faustino de Carvalho 14/6/1990 Professor Titular MS-6 RDIDP 
21782-4 Laurecir Gomes 2/1/1989 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04378-8 Maria Luiza Silveira Mello 1/12/1969 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
04309-5 Mary Anne Heidi Dolder 1/7/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP 
05521-2 Shirlei Maria Recco Pimentel 1/9/1979 Professor Associado MS-5 RDIDP 

 
Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
20774-8 Lilian Alves Senne Panagio 28/4/1988 Biol. Celular Tec Administrativo CLT 
11261-5 Francisco Ângelo Malattesta 15/1/1985 Biol..Celular Biologista CLT 
25262-0 Klelia Aparecida de Carvalho 5/7/1994 Biol.Celular Biólogo CLT 
02318-3 Mario Bianchi 25/11/1977 Biol.Celular Prof. Espec. Labor. CLE 
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08065-9 Sidnei Henrique Simões 1/10/1983 Biol.Celular Tec Administrativo CLT 

 
Departamento de Bioquímica 
 
Docentes 
Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
18000-9 Carlos Francisco Sampaio Bonafé 1/3/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP 
27904-8 Carmen Veríssima Ferreira 25/11/1999 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
06642-7 Denise Vaz de Macedo 6/4/1983 Professor Associado MS-5 RDIDP 
27898-0 Eduardo Galembeck 5/10/1999 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
07716-0 Eneida de Paula 1/10/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP 
25578-5 Fernanda Ramos Gadelha 23/5/1995 Professor Associado MS-5 RDIDP 
04019-3 Hiroshi Aoyama 1/2/1975 Professor Titular MS- 6 RDIDP 
06604-4 Ione Salgado  23/12/1981 Professor Associado MS-5 RDIDP 
05497-6 José Camillo Novello 1/12/1979 Professor Associado MS-5 RDIDP 
05554-9 Sérgio Marangoni 7/11/1975 Professor Titular MS- 6 RDIDP 
53627 Nora Marcela Haun Quirós 01/09/1979 APOSENTOU-SE EM 10/12/2003 

 
Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
10577-5 Ana Maria Marçal Porto 23/8/1984 Bioquimica Biomédica CLE 
17679-6 Andréa Aparecida Vigilato  3/2/1987 Bioquimica Tec. Secretar. CLT 
15910-7 Aparecida de Lima Martins 23/5/1986 Bioquimica Aux de Laboratório CLE 
06473-4 Claudia de Lourdes Soraggi  22/10/1981 Bioquimica Biologo CLE 
16512-3 Denise Balduino Ciampi 2/1/1986 Bioquimica Biologista CLT 
20117-1 Elen Cristina Teizem Landucci 7/1/1988 Bioquimica Biólogo CLT 
28514-3 Elzira Elisabeth Saviani 8/7/2003 Bioquimica Biólogo CLT 
27634-1 Erika Ferraresso dos Anjos   6/1/1999 Bioquimica Biologista CLT 
27561-1 Geraldo Daniel A Bosso 14/9/1998 Bioquimica Tec. Ar.Biológicas I CLT 
28666-3 João Batista Fabrin Neto 9/6/2004 Bioquimica Tec. Laboratorio CLT 
27632-4 Juliana Mattoso Gonçalves Geraldi  6/1/1999 Bioquimica Prof. Espec.Labor. CLT 
27633-2 Jusceley Fátima Palamim de Oliveira  6/1/1999 Bioquimica Biólogo CLT 
21177-0 Lucilene Barbosa Machado 30/6/1988 Bioquimica Tec. Bioterismo CLT 
27631-6 Luís Henrique G. Ribeiro     5/1/1999 Bioquimica Tec. Bioquimica CLT 
21060-9 Marcio Aparecido Paschoal 16/6/1988 Bioquimica Biólogo CLT 
26707-4 Maribel Correa da Silva 14/8/1997 Bioquimica Químico CLT 
08899-4 Marilena Bezerra Juca 6/1/1984 Bioquimica Biologo CLE 
11276-3 Marina Andresa da Cruz 1/2/1985 Bioquimica Prof. Areas Hum. I CLT 
27630-8 Paulo Aparecido Baldasso 5/1/1999 Bioquimica Tec.Ar.Biologicas I CLT 

 
Departamento de Botânica 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
08436-1 Ana Maria Goulart de A. Tozzi 1/12/1983 Professor Associado MS-5 RDIDP 
19807-2 Angela Borges Martins 15/10/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP 
04739-2 Carlos Alfredo Joly 8/8/1978 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
19796-3 Eliana Regina Forni Martins 15/10/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP 
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03930-6 Fernando Roberto Martins 4/3/1974 Professor Associado MS-5 RDIDP 
11395-6 Flávio Antonio Maes dos Santos 4/3/1985 Professor Associado MS-5 RDIDP 
03968-3 George John Shepherd 5/11/1975 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04107-6 João Semir 5/3/1971 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
05306-6 Jorge Yoshio Tamashiro 1/12/1979 Professor Assistente MS-2 RDIDP 
05798-3 Kikyo Yamamoto 5/9/1980 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04262-5 Luiza Sumiko Kinoshita 1/4/1974 Professor Associado MS-5 RDIDP 
24814-2 Maria do Carmo Estanislau do Amaral 25/3/1993 Professor Associado MS-5 RDIDP 
18141-2 Marília de Moraes Castro 1/6/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP 
04305-2 Marlies Sazima 10/3/1971 Professor Titular MS- 6 RDIDP 
27185-3 Sandra Maria Carmello Guerreiro 17/2/1998 Professor Doutor MS-3 RDIDP 

 
Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
08770-0 Ana Lúcia Moreira  12/12/1983 Botânica Tec.Ar. Biol. II  CLT 
17339-8 Iara de Fátima Bressan 4/12/1986 Botânica Biólogo CLT 
18666-0 João Carlos Galvão 23/6/1987 Botânica Tec. Laboratorio CLT 
23016-2 Maria Edith B. Pereira da Silva 4/1/1990 Botânica Prof.administração CLT 
10876-6 Maria Lucia Mendonça F Pinto 26/11/1984 Botânica Tec Administrativo CLE 
20416-1 Renato Belinello 23/3/1988 Botânica Motorista CLT 
08062-4 Sebastião Henrique M. Júnior 1/10/1983 Botânica Tec em Biologia CLE 
27591-3 Washington Marcondes F.Neto   11/11/1998 Botânica Biólogo CLT 
08119-1 Wilson Otávio Floriano 1/10/1983 Botânica Tec. Laboratorio CLT 

 
 
Departamento de Fisiologia e Biofísica 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
24868-1 Alba Regina Monteiro Souza Brito 24/9/1993 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
03631-5 Antonio Ari Gonçalves 4/12/1973 Professor Associado MS-5 RDIDP 
03637-4 Antonio Carlos Boschero 23/9/1970 Professor Titular MS-6 RDIDP 
26756-2 Dora Maria Grassi Kassisse 12/9/1997 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
16557-3 Edson Delattre 14/7/1986 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
03877-6 Elenice Aparecida de Moraes Ferrari 11/12/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP 
27509-3 Everardo Magalhães Carneiro 20/7/1998 Professor Associado MS-5 RDIDP 
11371-9  Francesco Langone 1/3/1985 Professor Associado MS-5 RDIDP 
17940-0 Helena Coutinho Franco de Oliveira 1/6/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP 
16533-6 Maria Cristina Cintra Gomes Marcondes  1/5/1986 Professor Associado MS-5 RDIDP 
19994-0 Marta Helena Krieger 16/11/1987 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
06551-0 Miguel Arcanjo Áreas 1/8/1981 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
05234-5 Renata Rivera Ferreira 21/10/1983 Prof. Assistente MS-2 RDIDP 

 
Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
21267-9 Alexandra Maria Ferraz Rosa 1/8/1988 Fis. Biofísica Tec. Administrativo CLT 
05815-7 Francisco Leite 14/1/1981 Fis. Biofísica Ass. Tec. Biotério CLE 
08352-6 Ivo Sarajó Moreira 23/11/1983 Fis. Biofísica Tec. Administrativo CLT 
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16877-7 Josefina Silvia B. Nogueira 14/5/1986 Fis. Biofísica Ass. Tec. Laborat. CLE 
00567-3 Lescio Domingos Teixeira 22/5/1972 Fis. Biofísica Tec. em Laboratório CLE 
28348-9 Marcelo Duque de Souza 13/3/2002 Fis. Biofísica Tec. Químico CLT 
28399-7 Sandra de Almeida Queiroz 8/10/2002 Fis. Biofísica Biologo CLT 
02374-4 Washington Luiz Gomes 30/9/1977 Fis. Biofísica Ass. Tec. Laborat. CLE 

 
Departamento de Fisiologia Vegetal 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
24806-1 Cláudia Regina Baptista Haddad 5/4/1993 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04018-5 Hilton Silveira Pinto 24/6/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP 
24867-3 Jorge Veja 20/9/1993 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
05856-4 Marlene Aparecida Schiavinato 12/11/1980 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
19729-7 Paulo Mazzafera 1/10/1987 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
41955 Ladaslav Sodek 21/05/1975 APOSENTOU-SE EM 31/10/2003 

 
Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
25688-9 Denise Cristina da Silva 9/1/1996 Fis. Vegetal Tec. Bioquimica CLT 
07901-4 Domingos Mascarini 15/7/1988 Fis. Vegetal Ass.Tec.Laboratório CLT 
06424-6 Dulce Regina Garcia Joaquim 2/9/1981 Fis. Vegetal Prof. A Biol. I CLE 
08336-4 Dulcineia Pereira de Souza 21/11/1983 Fis. Vegetal Tec.Ar.Biologicas I CLE 
09927-9 Lorenza Fernandes Pichiteli 15/5/1984 Fis. Vegetal Tec. Administr. II CLE 
13828-2 Carlos Roberto Custódio de Almeida 16/5/1986 Fisio. Vegetal Tec. Laboratorio CLT 
28354-8 Neurival Luiz Paiola 10/4/2002 Fisio. Vegetal Tec. Agrícola CLT 

 
 
Departamento de Genética e Evolução 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
05475-5 Ana Maria Lima de Azeredo Espin 1/2/1980 Professor Associado MS-5 RDIDP 
24994-7 Anete Pereira de Souza 17/1/1994 Professor Associado MS-5 RDIDP 
03808-3 Cláudio Luiz Messias 6/8/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP 
26582-9 Gonçalo Amarante G. Pereira 1/4/1997 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
24384-1 Louis Bernard Klaczko 15/1/1992 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
27897-1 Marcelo Menossi Teixeira 6/10/1999 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
27497-6 Michel Georges Albert Vincentz 1/7/1998 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04450-4 Paulo Arruda 1/7/1975 Professor Titular  MS-6 RTC 
24526-7 Vera Nisaka Solferini 13/3/1992 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
44237 Octavio Henrique de Oliveira Pavan 01/03/1974 Professor Associado MS-5 RDIDP 

 

Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
01688-8 Carlos Alberto Corona 28/11/1977 Gen.Evolução Biólogo CLE 
26598-5 Célia Bresil 29/4/1997 Gen.Evolução Tec. Quimico CLT 
01710-8 Edna Rosa dos Santos 1/12/1977 Gen.Evolução Tec.Ar.Biol. III CLE 
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07276-1 Ernestina Aparecida Rosa 5/1/1983 Gen.Evolução Tec. Laboratorio CLE 
15918-2 Glória Maria dos Santos 12/5/1986 Gen.Evolução Ass. Tec. Laborat. CLT 
21595-3 Herberth Luís dos S. M. e Silva 17/8/1988 Gen.Evolução Tec. Laboratorio CLT 
01203-3 Juverlandi Lugli 2/1/1975 Gen.Evolução Biólogo CLE 
10721-2 Maria Salete do Couto Campos 22/10/1984 Gen.Evolução Ass. Tec. Laborat. CLE 
07751-8 Maria Zilda da Silva 24/8/1983 Gen.Evolução Ass. Tec. Laborat. CLE 
10723-9 Mario Constantino Filho 16/10/1984 Gen.Evolução Aux de Laboratório CLE 
21182-6 Patricia Lopes Eusébio Augusto 7/7/1988 Gen.Evolução Tec. Secretar. CLT 
09670-9 Pedro Maria 23/3/1984 Gen.Evolução Ass. Tec. Laborat. CLE 
18489-6 Ricardo Henri R. Destefano 19/5/1987 Gen.Evolução Eng Agrônomo CLT 
10726-3 Rosangela Aparecida Rodrigues 29/10/1984 Gen.Evolução Técnico Químico CLT 
06789-0 Sandra Lúcia Martins Silva 27/4/1982 Gen.Evolução Tec. Bioquimica CLE 
28568-8 Welbe Oliveira Bragança 10/11/2003 Gen.Evolução Biólogo CLT 
05841-6 Wilson Donizetti Libanio  1/11/1980 Gen.Evolução Ass. Tec. Laborat. CLT 
13081-8 Zaira Gonzaga Priess 21/10/1985 Gen.Evolução Tec. Administr. II CLT 

 

Departamento de Histologia e Embriologia 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
06550-1 Áureo Tatsumi Yamada 1/11/1981 Professor Associado MS-5 RDIDP 
27504-2 Carla Beatriz Collares Buzato 2/7/1998 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
08276-7 Iara Maria Silva de Luca 1/12/1983 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
06538-2 Ivanira José Bechara 1/7/1981 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
25166-6 Luiz Antonio Violin Dias Pereira 4/4/1994 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04347-8 Maria Alice da Cruz Hofling 25/5/1967 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
25174-7 Paulo Pinto Joazeiro 29/3/1994 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
25019-8 Sarah Arana 10/2/1994 Professor Doutor MS-3 RDIDP 

 

Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
01523-7 Baltazar Pereira de Paula 2/6/1975 Histologia Tec. Histologia CLE 
12568-7 Beatriz Galiano Dechichi 17/9/1985 Histologia Prof. administração CLE 
17254-5 Cleusa de Oliveira Franco 7/11/1986 Histologia Tec. Bioquimica CLE 
28616-0 Juvani Lago Saturno 8/3/2004 Histologia Tec. em Laboratório CLT 
11045-1 Maria Isrrael Prataviera 10/1/1985 Histologia Ass. Tec. Laborat. CLT 
07911-1 Marta Beatriz Leonardo 14/9/1983 Histologia Biólogo CLE 
25177-1 Martha Marques de Almeida 5/4/1994 Histologia Tec. Laboratório CLT 
12581-4 Rita de Cassia Messias  13/9/1985 Histologia Tec. administrativo CLE 

 

Departamento de Microbiologia e Imunologia 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
22462-6 Clarice Weis Arns 30/5/1989 Professor Associado MS-5 RDIDP 
21783-2 Dagmar Ruth Stach-Machado 23/1/1989 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
20077-8 Domingos da Silva Leite 4/1/1988 Professor Associado MS-5 RDIDP 
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12260-2 Leonilda Maria Barbosa dos Santos 16/8/1985 Professor Associado MS-5 RDIDP 
24552-6 Liana Maria Cardoso Verinaud 13/5/1992 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04796-1 Lucila Costallat Ricci 10/8/1978 Professor Associado MS-5 RDIDP 
07480-2 Maria Silvia Viccari Gatti 7/4/1983 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04460-1 Paulo Maria Ferreira Araújo 1/12/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP  
05837-8 Tomomasa Yano 1/12/1980 Professor Titular MS-6 RDIDP 
08760-2 Wanderley Dias da Silveira 1/12/1983 Professor Associado MS-5 RDIDP  
04852-6 Wirla Maria da S.Cunha Tamashiro 10/8/1978 Professor Associado MS-5 RDIDP 
40835 Júlia Keiko Sakurada 05/11/1975 APOSENTOU-SE EM 05/09/2001 

 

Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
28666-2 Alessandra Ferreira da Costa 15/6/2004 Micro Imuno Tec. Laboratorio CLT 
27814-9 Ana Lúcia Rodrigues da Soledade        9/2/1999 Micro Imuno Tec.Ar. Biologicas I  CLT 
08437-9 Ana Stella Menegon Degrossoli 25/11/1983 Micro Imuno Tec.Laboratório CLT 
19392-5 Antônio Alves 5/5/1988 Micro Imuno Tec. em bioterismo CLT 
07275-3 Célia Ap. Almeida Chaves Garcia 30/12/1982 Micro Imuno Biólogo CLE 
07900-6 Dirce Lima Gabriel 9/9/1983 Micro Imuno Biologo CLE 
28671-3 Erivaldo José da Silva 15/6/2004 Micro Imuno Tec. Laboratorio CLT 
08120-5 Evandro Luis Rodrigues Pedro 1/10/1983 Micro Imuno Ass. Tec. Laborat. CLE 
00644-1 Geneci Fernandes Davi 31/10/1972 Micro Imuno Tec. Laboratorio CLE 
08801-3 Isildinha Ap.G. Colli Diniz Barbosa 16/12/1983 Micro Imuno Biologista CLE 
25184-4 José Raimundo Ribeiro dos Reis 5/4/1994 Micro Imuno Biólogo CLT 
10303-9 Lúcia Helena Vicentin 25/7/1984 Micro Imuno Prof. Areas Hum. I CLE 
27595-6 Marcos Cesar Menegetti       24/11/1998 Micro Imuno Tec. Bioterismo CLT 
11596-7 Maria de Lourdes Fagundes 16/4/1985 Micro Imuno Prof.administração CLE 
16339-2 Mirtis Maria Giaciani Ferraz 6/6/1986 Micro Imuno Biólogo CLE 
10375-6 Paula Salek de Siqueira Porto 3/8/1984 Micro Imuno Biólogo CLE 
26845-3 Rosemeire Florença de Oliv.de Paula 26/11/1997 Micro Imuno Biólogo CLT 
25286-7 Sandra Soares Martins 1/8/1994 Micro Imuno Biologo CLT 

 

Departamento de Parasitologia 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
04724-4 Ana Maria Aparecida Guaraldo 1/2/1977 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
03625-1 Angelo Pires do Prado 25/5/1967 Professor Associado MS-5 RDIDP  
03685-4 Arício Xavier Linhares 1/12/1975 Professor Titular MS- 6 RDIDP 
06061-5 Eliana Maria Zanotti Magalhães 1/3/1981 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04304-4 Marlene Tiduko Ueta 1/7/1969 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04397-4 Nelson da Silva Cordeiro 1/12/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP 
05966-8 Regina Maura Bueno Franco  1/3/1981 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
25172-1 Selma Giórgio 24/6/1994 Professor Associado MS-5 RDIDP 
19800-5 Sérgio Furtado dos Reis 15/10/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP  
20419-9 Silmara Marques Allegretti 14/11/2002 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04648-5 Urara Kawazoe 25/7/1970 Professor Associado MS-5 RDIDP  
6335 Odair Benedito Ribeiro 17/111972 APOSENTOU-SE EM 10/12/2003 
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Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
27592-1 Cirene Alves de Lima Manarini       10/11/1998 Parasitologia Tec. Bioquimica CLT 
08939-7 Geraldo do Nascimento  20/12/1983 Parasitologia Ass. Tec. Biotério CLE 
00452-9 Ivo Gonçalves Pereira 26/8/1971 Parasitologia Tec. em Laboratorio CLE 
00891-5 João Batista A. de Oliveira 20/2/1974 Parasitologia Tec. em laboratorio CLE 
02728-6 Marina Bragatto Vasconcellos 1/5/1978 Parasitologia Biologo CLE 
25305-7 Nilson Branco 1/11/1994 Parasitologia Biólogo CLT 
26258-7 Rubens Riscala Madi 11/12/1996 Parasitologia Biólogo CLT 

 

Departamento de Zoologia 

Docentes 

Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
05476-3 Antonia Cecília Zacagnini Amaral 5/3/1980 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
05949-8 Carlos Fernando Salgueirosa de Andrade 16/1/1981 Professor Associado MS-5 RDIDP 
24527-5 Cláudia Alves de Magalhães  13/3/1992 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
19795-5 Eleonore Zulnara Freire Setz 15/10/1987 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
19703-3 Fosca Pedini Pereira Leite 1/10/1987 Professor Associado MS-5 RDIDP 
04047-9 Ivan Sazima 6/3/1972 Professor Associado MS-5 RDIDP 
04773-2 Jacques Marie Edme Vielliard 3/3/1978 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04108-4 João Vasconcellos Neto 17/2/1978 Professor Associado MS-5 RDIDP 
26801-1 José Roberto Trigo 1/11/1997 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04227-7 Luiz Francisco Lembo Duarte 28/10/1975 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04251-0 Luiz Octávio Marcondes Machado 1/12/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP 
04348-6 Maria Alice Garcia 28/10/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP 
04338-9 Mohamed Ezz El Din M. Habib 1/9/1973 Professor Titular  MS-6 RDIDP 
08293-7 Paulo Sérgio Moreira C. de Oliveira 1/12/1983 Professor Titular  MS-6 RDIDP  
05836-0 Thomas Michael Lewinsohn 15/12/1980 Professor Associado MS-5 RDIDP 
05960-9 Wesley Rodrigues Silva 1/3/1981 Professor Doutor MS-3 RDIDP 
04695-7 Woodruff Whitman Benson 1/7/1975 Professor Associado MS-5 RDIDP  
4707 Ismael Gioia 05/11/1971 APOSENTOU-SE EM 04/04/2003 

 

Servidores 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
00300-0 Adeval Ferreira 3/7/1970 Zoologia Oficial Almox. CLE 
06641-9 Carlos Eduardo Pilleggi de Souza 18/1/1982 Zoologia Biólogo CLE 
28634-2 Giovana Garcia Fagundes 20/2/2004 Zoologia Biólogo CLT 
25278-6 José Carlos da Silva 14/7/1994 Zoologia Tec. em Laboratorio CLT 
01985-2 Leonor Faustino Belarmino 21/11/1977 Zoologia Tec. Laboratorio CLE 
00732-3 Luiz Gonzaga Fortunato 19/6/1973 Zoologia Tec administrativo CLE 
07518-3 Paulo Cesar Balduino 31/3/1983 Zoologia Taxidermista CLE 
00590-8 Paulo Roberto Manzani 1/8/1972 Zoologia Biólogo CLE 
17336-3 Ricardo Fabiano 18/11/1986 Zoologia Tec. em Laboratório CLE 
02730-8 Sandra Maria J. P. S.Paula Dias 7/3/1978 Zoologia Tec em Laboratório CLE 
07298-2 Silvana Aparecida Henriques Nallin 10/1/1983 Zoologia Biologo CLE 
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09870-1 Sivaldo Novaes 11/4/1984 Zoologia Ofic.Man.Predios CLE 
21168-1 Sueli de Souza M. P. F. da Silva 30/6/1988 Zoologia Tec. administrativo CLT 
21357-8 Tatiana Menchini Steiner 1/8/1988 Zoologia Biologo CLT 
02162-8 Telma Elita Sebastiana P Candido 17/6/1975 Zoologia Tec. em Laboratório CLE 
08069-1 Vilson de França Soares 1/10/1983 Zoologia Ass.Administr. CLT 
26827-5 Waldeyer Arouca Junior 20/11/1997 Zoologia Biologo CLT 

 

Diretoria 
 
Matrícula Nome Admissão Função Nível/Regime 
03951-9 Francisco Vicente Rossi 26/3/1975 Professor Titular MS-6 RTP 

 
Servidores da Administração, Coordenações e Órgãos Complementares 
 
Matrícula Nome Admissão Depto/Seção Função Regime 
06596-0 Ana Rita Christ Quintana 29/12/1981 AICC Tec. Administrativo CLE 
02857-6 Carlos Eduardo Frattini 28/6/1978 AICC Economista CLE 
18557-4 Francisco Di Grazia Neto 1/6/1987 AICC Prof.administração CLT 
01789-2 Geraldo Alves dos Santos Jr 17/11/1977 AICC Tec. Administrativo CLE 
06495-5 Celso Ribeiro de Almeida 25/4/1983 Ass.I.B. Químico CLE 
08944-3 Maria Conceição F. Romero 29/12/1983 Ass.I.B. Administrador CLE 
22685-8 Ana Maria Rabetti 3/10/1989 Biblioteca Bibliotecário CLT 
07312-1 Norma Aparecida Rosa Nogueira 11/1/1983 Biblioteca Ofic.Área Tec. CLE 
28715-2 Roberta C. Dal'Evedove Tartarotti 4/10/2004 Biblioteca Bibliotecário CLT 
28704-4 Silvia Celeste Sálvio 28/9/2004 Biblioteca Bibliotecário CLT 
02533-0 Zilda Bueno 18/8/1977 Biblioteca Tec. Bibliotec. CLE 
22879-6 Ademar Gusmão Renzi 21/11/1989 CG Tec. Ar.Biológicas I CLT 
03076-7 Alcino Fernandes Veloza 2/4/1979 CG Prof.administração CLE 
20620-2 Ana Valéria Antonio dos Reis 4/4/1988 CG Tec. Administrativo CLT 
16976-5 Helena Tirado de Oliveira 12/8/1986 CG Tec. Laboratorio CLE 
18405-5 José Roberto Vilar da Silva 14/5/1987 CG Tec.administrativo CLE 
17877-2 Edson Salatini 25/2/1987 CPG Comprador CLE 
13307-8 Maria Célia Duarte Pio 12/11/1985 CPG Tec. Adminstr. II CLE 
14370-7 Maria Roseli de Melo 25/3/1986 CPG Tec. Administrativo CLE 
15868-2 Nilvana Gomes Felipe Carmo 14/5/1986 CPG Téc Administr.III CLT 
14314-6 Rejane Maria Aranha 6/3/1986 CPG Prof.administração CLE 
17239-1 Silvia Adriana Bargas C. F.Oliveira 20/10/1986 CPG Prof.administração CLT 
14136-4 Silvia Helena Zeferino Evangelista 20/2/1986 CPG Administrativo CLE 
12937-2 Elisabeth Malentachi Pontes 17/10/1985 DAA Tec. Administrativo CLE 
17848-9 Maria de Fátima Alonso de Souza 25/2/1987 Diretoria Prof. Ar. Humanas I CLT 
19315-1 Valeria Ribeiro Geremias 3/9/1987 Diretoria Prof. Areas Hum. I CLT 
21289-0 Ester de Andrade Augusto 12/7/1988 Expediente Administrativo CLT 
00672-6 Sergiei Aparecido Bellobraydic 27/2/1973 Expediente Tec Administrativo CLE 
21169-9 Teresinha de Jesus Paulino 30/6/1988 Expediente Administrativo CLT 
09561-3 Eliana Balesteros B. Gadelha 2/4/1984 Graduação Prof. administração CLE 
12637-3 Flávio Brunhara Lona 16/9/1985 Informática Anal. Des. Sistemas CLT 
18481-1 Helena Regina Gomes 19/5/1987 Informática Adim.Sist.Operac. CLE 
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27123-3 Liz de Carvalho Freitas Burger 2/2/1998 Informática Analista Suporte CLT 
07475-6 Maria Antonia Chagas de Paula 24/3/1983 Informática An. Desenv..Sist. CLE 
28312-8 Valcir Cabral Vargas 5/11/2001 Informática Progr.Sistemas CLT 
13146-6 Adriane Cristina S. Sprogis 4/11/1985 LME Biólogo CLE 
07005-0 Antonia Maria F. Lima 30/8/1982 LME Biólogo CLE 
02109-1 Maria Aparecida Santos 20/7/1977 LME Prof.administração CLE 
08466-2 Maria Aurora Souza da Silva 28/11/1983 LME Ass. Tec. Laborat. CLE 
18314-8 Adilson Roberto Moreira 30/4/1987 Manutenção Marceneiro CLE 
22893-1 Antônio Alves Ferreira Filho 28/11/1989 Manutenção Ass. Manut. II CLT 
01419-2 Dennis Baganha Azevedo 23/3/1976 Manutenção Engenheiro Civil CLE 
13607-7 Dorvalino Antunes Barbosa 6/1/1986 Manutenção Pintor Obras CLE 
02215-2 Eli Izaias de Queiróz 10/4/1978 Manutenção Tec.Manut.Eletrot. CLE 
09607-5 José Dias Teixeira 21/1/1985 Manutenção Pedreiro CLE 
21067-6 José Pedro da Silva 16/6/1988 Manutenção Elet.Inst. Ed. CLT 
20829-9 José Pereira  5/5/1988 Manutenção Ofic. Almoxar. CLT 
11097-3 Milton Cornélio dos Reis 11/2/1985 Manutenção Assist. Manut III CLT 
17310-0 Artur Nishibe Furegatti 25/11/1986 Mus.Hist.Nat. Biólogo CLT 
02372-8 Elisabeth Ribas Bilo 1/9/1977 Mus.Hist.Nat. Biólogo CLE 
17252-9 Fatima Maria de Souza 3/11/1986 Mus.Hist.Nat. Tec Administrativo CLT 
21165-6 Marli Aparecida Gomes 30/6/1988 Mus.Hist.Nat. Ass. Tec. Laborat. CLT 
03061-9 Jorge Yahn Júnior 9/2/1979 Rec. Hum. Tec. Administrativo CLE 
17725-3 Rosa Maria Bernardes 9/2/1987 Rec. Hum. Tec. Administr. I CLT 
11298-4 Zilda Aparecida Pacheco 21/2/1985 Rec. Hum. Prof. administração CLT 
08330-5 Clair Correa Zanato 23/11/1983 SAAD Administrativo CLE 
20746-2 Sandra Marli Scutti 22/4/1988 SAAD Prof. administração CLT 
08268-6 Andréia Tereza da Silva 17/11/1983 SAF Comprador CLT 
00970-9 Benedita Esmeralda B. Moreira 5/4/1974 SAF Comprador CLE 
08975-3 Eduardo Baptista Bueno 18/1/1984 SAF Comprador CLT 
20088-3 Sandra Regina Miorin 5/1/1988 SAF Comprador CLT 
08068-3 Welson de Paula Filho 11/10/1983 SAF Tec.Administr. I CLE 
08024-1 Carlos Alberto Martins de Lima 1/10/1983 Seção Compl. Motorista CLE 
10266-1 Cleusa Aparecida Bernardo 5/2/1987 Seção Compl. Tec. Administrativo CLT 
09276-2 Doniseti Rodrigues da Silva 2/3/1984 Seção Compl. Jardineiro CLE 
06512-9 Joaquim Zacarias Pinto 10/11/1981 Seção Compl. Motorista I CLE 
02802-9 Maria Aparecida Viscola 10/10/1978 Seção Compl. Of.Área operacional CLE 
15196-3 Maria Cecilia A. F. de Oliveira  29/4/1986 Seção Compl. Ass.Administr. CLT 
14914-4 Neuza Ortega de Oliveira 14/4/1986 Seção Compl. Continuo CLE 
14891-1 Solange de Fatima M. Alencastro 14/4/1986 Seção Compl. Tec. administrativo CLE 
15144-1 Sueli Aparecida Macedo 28/4/1986 Seção Compl. Almoxarife CLT 
07866-2 João Batista dos Santos II 6/9/1983 Serv. Compl. Téc.Administração CLE 
09064-6 José Pereira da Silva II 6/1/1984 Serv. Compl. Ag. Segurança CLE 
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Descrever quais são as estruturas administrativas (organograma) com o correspondente quadro funcional existente 

 

 



 51

 

Mostrar a evolução do quadro de pessoal nos últimos anos. 

 

NÚMERO DE SERVIDORES 

 

 ANO NÃO/DOCENTES DOCENTES TOTAL 

 31/12/1999 186 124 310 

 31/12/2000 186 127 313 

 31/12/2001 184 122 306 

 31/12/2002 192 124 316 

 31/12/2003 190 123 313 

 

ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 

 

O Instituto de Biologia ainda conta com mais quatro órgãos complementares: o 

Museu de História Natural, o Herbário (que conta com a maior coleção de plantas da flora 

nacional, paulista em particular), a Biblioteca do IB (a maior Biblioteca Setorial da 

Unicamp, abrangendo as áreas biológicas e biomédicas) e seu Laboratório de Microscopia 

Eletrônica. 

 

Biblioteca Setorial do Instituto de Biologia/Unicamp 

 

A Biblioteca do Instituto de Biologia é uma das 19 Bibliotecas Setoriais que 

integram o Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU). Como as demais Bibliotecas da 

Unicamp, a Biblioteca do IB presta um atendimento qualitativo às demandas impostas pelo 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão à comunidade usuária. 

A Biblioteca do IB, construída em área de 523 m2 e em fase de ampliação para 1068 

m2, em grande parte graças a recursos contemplados pelo Planejamento Estratégico 

Institucional da Unicamp (PEI) no ano de 2001, abriga um dos maiores e melhores acervos 

de livros, periódicos e teses das Bibliotecas da área Biomédica/Biológica do Estado de São 

Paulo. O acervo da Biblioteca do IB além de ser o maior dentre as Bibliotecas da área 
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Biomédica/Biológica da Unicamp, aumentou durante o período considerado (Tabela 

1.2.1.a). 

Seguindo as novas tendências, a Biblioteca do IB tem também implementado os 

serviços eletrônicos de acesso às informações e aos documentos, tanto via Internet quanto 

via Base de Dados. Seja na área de atendimento aos usuários, seja na área de serviços 

técnicos, as rotinas são operacionalizadas aplicando-se tecnologias de informática. 

Sendo a Unicamp um centro de excelência, tem na Biblioteca do IB um acervo que 

atende na íntegra todos os seus usuários que participam dos mais diversos projetos de 

pesquisa, com repercussão nacional e internacional. O número de consultas, seja na própria 

Biblioteca, seja sob a forma de empréstimos aumentou consideravelmente até 2001, quando 

passou a apresentar ligeiro decréscimo (Tabela 1.2.1.a), o que se interpreta como devido à 

crescente utilização de consultas online. O número de atendimentos pela Biblioteca do IB a 

consultas via COMUT e outros sistemas para o publico externo em relação, ao número de 

pedidos de consulta pela própria comunidade do IB aos mesmos sistemas, mostra 

claramente a importância do acervo e dos serviços desta Biblioteca, que alcançam não 

apenas o Estado de São Paulo, mas todo o país. Deve-se também enfatizar que o bom 

funcionamento desta Biblioteca Setorial tem sido feito às custas de um corpo de 

funcionários bastante reduzido, atuando, diariamente, das 2as. às 6as.-feiras, das 7 às 23 

horas. 

A assinatura dos periódicos para a Biblioteca do IB vem sendo revisada anualmente, 

visando a descontinuidade de títulos com baixa consulta, ao mesmo tempo em que novos 

periódicos passam a ser adquiridos (Sistema de Bibliotecas da Unicamp) online e 

impressos. 

Em 1999 foram estabelecidas parcerias pelo SBU com a implantação de consórcios 

e compartilhamento interno de forma integrada, aos quais a Biblioteca do IB vem aderindo 

e se beneficiando. Na época, como principais produtos de consórcios apoiados pela Fapesp 

e pelo Cruesp, foram criados o PROBE (Programa de Bibliotecas Eletrônicas), o ERL 

(Electronic Refernce Library) e o SciELO (Scientific Electronic Library Online). 

No ano de 2001, parte do acervo de livros textos de Graduação e primeiras edições 

de livros com várias edições foram remetidos à Biblioteca Central da Unicamp, passando a 



 53

integrar o acervo desta. O mesmo aconteceu com o acervo de teses não defendidas no 

Instituto de Biologia.  

 

Tabela 1.2.1.a - Biblioteca do Instituto de Biologia: Acervo e Estatística 

 

Itens 1999 2000 2001 2002 2003 

Livros 14 023  14 109   14 641   14 702  15 033 

Periódicos 

1. títulos pagos 

2. títulos doados 

Total 

   

     367 

     874 

  1 241 

 

      771 

      478 

   1 249 

 

    1 016 

       478 

    1 494 

 

       765 

       256 

    1 021 

 

      744 

      256 

   1 000 

Teses   1 444    1 568     1 696     1 848    2 008 

Número de consultas      

1. na Biblioteca  81 186   85 130 119 728 114 947   99 519 

2. empréstimos 

Total 

 37 200 

118 386 

  23 698 

108 828 

  25 294 

145 022 

  28 641 

143 588 

  21 410 

120 929 

Empréstimos entre Bibliotecas 

    atendimentos 

    solicitações 

 

  271 

   27 

 

   73 

   15 

 

 146 

   18 

 

 28 

  8 

 

 44 

 23 

Média diária de circulação      491      349      617       581       491 

Comutação Bibliográfica      

1. solicitações pelo usuário do IB        98         99       111      233       267 

2. atendimentos a público 

externo 

  8 033    6 492    7 036   7 247    6 481 

Relatórios Estatísticos do SBU/Unicamp 
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Museu de História Natural 

 

Histórico e finalidades 

O Museu de História Natural “Prof. Adão José Cardoso”, a seguir MHN, é um 

órgão vinculado ao Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, criado 

oficialmente pela Deliberação CONSU-A-11 de 31/07/1992. O MHN tem como objetivo 

integrar recursos multidisciplinares para o desenvolvimento de pesquisas, tendo sido 

idealizado para ser depositário de material-testemunho de trabalhos científicos realizados 

por docentes e alunos, assim como do acervo científico do Instituto de Biologia.  Além 

disso, o MHN dedica-se à formação de recursos humanos e presta serviços à comunidade 

no campo das Ciências Naturais e áreas afins.   

 O acervo científico hoje existente no MHN vem sendo constituído desde o início da 

década de 70, resultante da atividade dos pesquisadores do então setor de Zoologia do 

Departamento de Parasitologia do Instituto de Biologia da Unicamp.  Uma vez criado o 

Departamento de Zoologia em 1973, houve uma rápida expansão das coleções de 

vertebrados e invertebrados, mantidas precariamente em salas e armários inadequados para 

esta finalidade.  Um outro fato importante para a ampliação do acervo foi a criação do 

curso de Pós-Graduação em Ecologia na Unicamp, nos nível de Mestrado (1976) e de 

Doutorado (1980).  As atividades de ensino, pesquisa e extensão destes cursos e dos 

diversos departamentos nele envolvidos (Zoologia, Parasitologia, Botânica, Genética e 

Evolução), trouxeram novas demandas por espaço para o acervo já existente. 

 Em 1982, devido à impossibilidade de crescimento por falta de espaço e recursos 

financeiros, a conservação das coleções passou a ficar seriamente ameaçada, situação que 

levou à formação de uma comissão interdepartamental visando a implantação de um museu 

efetivo.  Em 1986 foi aprovada pela Congregação do Instituto de Biologia, a criação do 

Museu de História Natural como unidade complementar e com corpo técnico próprio, 

iniciando-se em seguida a construção de um prédio de aproximadamente 600m2.  

Inaugurado em 1989, seu regimento foi formalizado em 1992 e seu primeiro Conselho 

Técnico instalado em 1993. 

 O MHN foi concebido como extensão natural das atividades múltiplas de pesquisa, 

ensino e extensão sobre macroorganismos. O MHN é entendido como um museu vivo cujo 
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objetivo é a organização e divulgação do conhecimento de toda forma de organismo e seu 

modo de existência no ambiente biótico e abiótico em que vive. Conseqüentemente, seu 

acervo de espécimes preservados é parte de um acervo mais abrangente que envolve todo o 

tipo de material biológico (marcas, ninhos, rastros, etc), a documentação visual e sonora de 

sua biologia e comportamento, além de registros textuais ou visuais de interações com 

outros organismos. Assim, embora o acervo de espécimes propriamente ditos seja 

eminentemente zoológico, interações com outros grupos, notadamente plantas, são 

abrangidas e mesmo prioritárias para seus objetivos. 

As finalidades do MHN abrangem três áreas distintas: pesquisa, ensino e extensão. 

 

Forma de organização 

Descrição 

O MHN é administrado por um Conselho Técnico, formado pelo Diretor do 

Instituto de Biologia, um Coordenador designado pelo Diretor do IB, representantes 

docentes dos departamentos envolvidos nas atividades do Museu, indicados pelos 

respectivos departamentos, representantes discentes de graduação e pós-graduação e dos 

servidores do Museu, todos indicados por seus pares. O Conselho Técnico é presidido pelo 

Coordenador. O organograma técnico aprovado pela Congregação do Instituto de Biologia 

em 1994 prevê, além das funções exercidas pelo Coordenador e por uma secretária, mais 

quatro áreas de apoio: coleção de vertebrados, coleção de invertebrados, informática e 

extensão. Estas áreas compõem-se de outras funções técnicas, cujos cargos ainda não estão 

efetivamente preenchidos. 

 No início de 1999 o quadro funcional do MHN consistia de um funcionário 

administrativo, um biólogo técnico de laboratório e um auxiliar de serviços gerais. Em 

2001 houve a contratação de mais um biólogo técnico de laboratório e, com a 

reclassificação funcional ocorrida na Unicamp, a então auxiliar de serviços gerais passou a 

exercer a função de assistente técnica de laboratório. 

 

Avaliação interna 

 A estrutura administrativa atual do MHN é funcional e adequada aos cumprimentos 

das finalidades da instituição, porém as funções previstas no organograma do MHN não se 
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encontram totalmente preenchidas, acarretando prejuízo ao andamento das atividades. A 

situação mais crítica é a falta de curadores qualificados para as coleções de vertebrados e 

invertebrados. Devido à falta de curadores contratados especificamente para estas coleções, 

esta função é, na prática, desenvolvida por docentes pesquisadores do Departamento de 

Zoologia, que se responsabilizam informalmente pelos grupos taxonômicos com que 

trabalham. Os docentes contam com o auxílio, também informal, de estudantes e estagiários 

da Unicamp e de outras universidades, cujas atividades de pesquisa estão diretamente 

relacionadas ao MHN. Porém, a ausência de curadores é o fator que mais contribui para a 

morosidade da adequação do acervo do MHN aos padrões mínimos exigidos para um 

museu dessa natureza. 

 Os dois biólogos técnicos de laboratório do quadro atual foram alocados cada um a 

uma das coleções principais do MHN: a de invertebrados e a de vertebrados. A partir de 

2002 estes funcionários estão sendo encorajados a participar de cursos de aperfeiçoamento 

e capacitação relacionados às suas atividades no MHN, bem como a ampliar a sua base de 

conhecimento taxonômico dos grupos de organismos que compõem as coleções. 

 

Avaliação interna das atividades de pesquisa 

 Como órgão complementar da Diretoria do IB o MHN não tem um corpo próprio e 

nem um programa próprio de pesquisa. Antes, procura dar apoio às diversas atividades de 

pesquisa desenvolvidas pelos departamentos do IB a ele relacionados. No entanto, o MHN 

está apto a receber pesquisadores voluntários, colaboradores e visitantes e apoiá-los em 

suas atividades. Nesse aspecto, o MHN tem acolhido pesquisadores recém-doutores que 

desenvolvem seus projetos não apenas com o apoio da infra-estrutura das coleções do 

museu, mas também contribuem para o aumento, organização e manutenção dessas 

coleções. 

 O MHN também recebe a visita de pesquisadores visitantes para consulta à coleção 

científica e retirada de material do acervo para pesquisa científica. 

 No período coberto por esta avaliação o MHN apoiou diversos projetos de pesquisa 

nas áreas de Zoologia e Ecologia, tanto de invertebrados como de vertebrados. Nessas 

oportunidades, o MHN se beneficia pela colaboração com as diversas entidades de 
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financiamento e também dos recursos trazidos pelos pesquisadores que sediam seus 

projetos no museu. 

 

Avaliação interna das atividades de ensino 

 Do mesmo modo, como órgão complementar o MHN, não tem responsabilidade na 

ministração de disciplinas do IB. Contudo, oferece seu espaço físico, equipamentos, 

coleções didáticas e funcionários para a realização de algumas aulas das disciplinas de 

graduação e pós-graduação do IB e de outras unidades. Entre 1999 e 2003 o MHN apoiou 

as atividades de aulas teóricas e práticas de disciplinas de graduação dos Departamentos de 

Botânica, Genética, Parasitologia e Zoologia, e dos Programas de PG em Botânica e 

Ecologia, além da disciplina de Paleontologia, do Instituto de Geociências. Alguns cursos e 

palestras avulsos, geralmente ministrados por professores visitantes, têm utilizado também 

as dependências do museu, a pedido de docentes do IB ligados a Programas de Pós-

Graduação. 

 

Avaliação interna das atividades de extensão e serviços à comunidade 

 No período em questão o MHN desenvolveu ou deu apoio a atividades de extensão 

e serviço à comunidade nas seguintes áreas: 

Formação e aprimoramento de professores. Cursos próprios cobrindo assuntos de 

interesse dos profissionais de ensino da rede pública e privada ligados à história natural e 

biologia. Esses cursos podem ser ministrados tanto por docentes como por alunos de pós-

graduação do IB. 

Formação e especialização de técnicos em biologia. Oferecimento de cursos 

específicos, particularmente cursos práticos intensivos (por ex. taxidermia, sistemática, 

animais peçonhentos, etc). Esses cursos podem ser ministrados por docentes, alunos de 

graduação e pós-graduação do IB. 

Divulgação de conhecimento sobre Botânica, Zoologia, Ecologia, Parasitologia e 

Anatomia. Estas atividades são dirigidas a crianças e adultos (visitas monitoradas, palestras, 

publicações especializadas) e são realizadas por docentes e alunos do IB, além dos biólogos 

técnicos que trabalham com as coleções científicas e didáticas do acervo do museu. 
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Empréstimo de material. A coleção de empréstimo tem servido a colégios e escolas 

públicas e privadas de Campinas durante a organização de feiras e exposições nessas 

instituições. 

Universidade de Portas Abertas. Este evento, inaugurado no campus em 2003, 

contou com uma exposição no museu sobre insetos e vertebrados da fauna nativa brasileira 

e deverá fazer parte das atividades regulares do MHN nas próximas edições da UPA. 

Congressos e reuniões científicas. O MHN deu seu apoio à organização e logística 

de encontros científicos, nacionais e internacionais ao longo desse período, com destaque 

para o Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia (CAEB em 1999, 2001 e 2003 na 

Unicamp), 3o Simpósio Internacional de Frugivoria e Dispersão de Sementes (2000 em São 

Pedro, SP) e o 4º Encontro de Aracnólogos do Cone Sul (2003 em São Pedro, SP). 

Expansão da área física para atendimento à comunidade da Unicamp e externa. 

Desde 2003 o MHN está empenhado na elaboração de um projeto visando a construção de 

um prédio novo, que possibilitará uma realização mais eficiente e de melhor qualidade das 

suas atividades fins. 

 

Avaliação interna da disponibilidade de recursos financeiros 

 Embora o MHN não tenha dotação orçamentária própria, recursos externos foram 

adquiridos no período através de projetos de infra-estrutura submetidos a agências de 

fomento, como Fapesp e CNPq.  O valor  total dos auxílios  recebidos no  período foi  de 

R$ 93.309,00, que foram utilizados na criação de novas salas internas com divisórias, 

aquisição de equipamentos necessários à manutenção das coleções e realização de 

atividades didáticas e de extensão. Recursos adicionais também são obtidos a partir das 

verbas complementares de auxílios auferidos por pesquisadores que desenvolvem seus 

projetos sediados no MHN. 
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Laboratório de Microscopia Eletrônica 

 

Histórico 

O Prédio do Laboratório de Microscopia Eletrônica, com uma área total de 220m2 

data da construção do Instituto de Biologia nos anos 1974-1975. O Laboratório foi 

reformado através do primeiro projeto Infra-estrutura da Fapesp, No 95/8210-4, e hoje esta 

área é inteiramente climatizada e subdividida em uma sala para um microscópio eletrônico 

de transmissão, uma sala para microscópio eletrônico de varredura, um laboratório de ultra-

microtomia, um laboratório de preparo de material biológico para microscopia de 

varredura, um laboratório geral para fixações de materiais biológicos e outros de preparo, 

um laboratório fotográfico e um laboratório de informática. Consta ainda com uma sala de 

coordenação/reunião, um almoxarifado, uma secretaria, uma sala para os funcionários, uma 

copa, um banheiro e uma pequena área para as máquinas de refrigeração dos microscópios. 

O Laboratório foi inicialmente equipado com um microscópio (Zeiss 9s), que foi 

muito produtivo até os anos 1993-1994 quando começou a ser difícil a reposição de suas 

peças. 

Em 1989, através de um financiamento dirigido aos Centros de Microscopia 

Eletrônica financiado pela Finep, foram adquiridos os atuais aparelhos para o preparo de 

amostras biológicas para o microscópio eletrônico de varredura, incluindo o aparelho de 

Ponto Crítico (Balzers CPD030) e o Evaporador de Ouro (Balzers SCD050). 

Com o primeiro projeto Multiusuário da Fapesp (Proc. 95/5930-6), foi adquirido o 

atual microscópio eletrônico de transmissão (ZEISS LEO 906), assim como um ultra-

micrótomo (Leica Ultracut UCT) e um aparelho para confecção de navalhas de vidro 

(Leika EMKMR2). Também faz parte deste laboratório de preparo, um aparelho 

Evaporador de Carbono (Balzers MED020). 

Em 1997, através do projeto multiusuário da Fapesp (Proc. 97/7081-1), veio de 

encontro ao anseio de muitos pesquisadores deste Instituto, a aquisição do atual 

microscópio eletrônico de varredura (Jeol JSM5800LV). 

Hoje o Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME) é o Laboratório 

Interdepartamental do Instituto de Biologia. Está aberto às atividades multi-disciplinares de 

Ensino, Pesquisa e Extensão nas Áreas das Ciências Naturais e tem como objetivos: 
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- Promover o desenvolvimento de estudos ultra-estruturais; 

- Favorecer o intercâmbio de informações de materiais relacionados aos estudos ultra-

estruturais; 

- Desenvolver atividades de extensão, através de cursos, estágios, visitas e 

exposições. 

 

Forma de Organização 

O Conselho Técnico e Científico (CTC) 

De acordo com o que estabelece o Artigo 8, do Regimento Interno do Instituto de 

Biologia/Unicamp e o Estatuto do Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME), aprovado 

em reunião da Congregação do Instituto de Biologia, em 23 de setembro de 1994, constitui-

se o Conselho Técnico e Científico - CTC-LME/IB, integrado por docentes representantes 

dos Departamentos que na época desenvolviam atividades de investigação junto ao antigo 

Centro de Microscopia Eletrônica. Desde então, os Departamentos de Anatomia, Biologia 

Celular, Histologia e Microbiologia e Imunologia vêm indicando dois Conselheiros para 

integrarem o CTC. Aos oito docentes agrega-se um profissional da área biológica 

(representante do laboratório) para constituir o referido Conselho. Cabe ao CTC discutir e 

propor estratégias para melhoria constante das facilidades laboratoriais no que diz respeito 

às abrangências da Microscopia Eletrônica nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

na área Biológica. 

 

O Coordenador 

Desde a constituição do CTC-LME/IB, a cada biênio, a representação Laboratorial é 

renovada e elege-se um representante titular [Coordenador (conforme publicação no 

D.O.E)] e outro suplente. Como previsto no Estatuto, cabe ao Coordenador implementar as 

decisões tomadas pelo CTC para manutenção e ampliação das facilidades laboratoriais 

existentes no LME/IB. 
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O Apoio Técnico 

O Apoio à pesquisa do LME é prestado por duas profissionais da Área Biológica 

(Biólogas), que atendem a demanda no que diz respeito à execução de estratégias 

operacionais referentes ao emprego de métodos dos Microscópios Eletrônicos de 

Transmissão e Varredura, tanto no apoio às atividades de Ensino e Pesquisa, desenvolvidas 

nesta e também em outras Unidades, quanto de Extensão (Convênio FUNCAMP 2028), 

desenvolvidas no âmbito do LME. Sob a orientação do Coordenador os profissionais da 

Área Biológica executam as rotinas operacionais abaixo discriminadas: 

- Manutenção diária dos Microscópios Eletrônicos, que incluem verificações dos 

equipamentos periféricos, e troca de filamento e limpeza de peças, alinhamento 

elétron-óptico e troca de filmes. 

- Auxílio no uso de aplicativos e sistemas informatizados para obtenção das 

melhores performances dos Microscópios Eletrônicos, bem como a captura de 

imagens digitais e processamento de documentação fotomicrográfica por métodos 

convencionais em câmara. 

- Apoio e/ou orientação de profissionais (pesquisadores, alunos e técnicos de outras 

unidades), no uso de instrumental e metodologias adequadas ao processamento de 

materiais biológicos: 

- Para Microscópio Eletrônico de Transmissão:  

.-Realizando fixações químicas e embebição em resinas poliméricas. 

 Obtendo secções ultra-finas de materiais embebidos em resinas, utilizando-se 

ultramicrótomos. 

- Para Microscópio Eletrônico de Varredura: 

. Realizando desidratações e secagem ao Ponto Crítico. 

. Recobrindo amostras com filmes condutores carbono e metais nobres, utilizando-

se para tanto evaporadores de alto vácuo “Sputtering”. 

- Condução de modo adequado dos diferentes usuários que realizam atividades em 

equipamentos com padrão de complexidade, de modo a preservar a eficiência do 

instrumental e obter resultados de excelência. 
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- Colaboração na realização de análises, pareceres técnicos e levantamentos 

orçamentários que dizem respeito à microscopia, quando solicitados. 

- Repasse de cotas de nitrogênio líquido, adquirida pela Diretoria do Instituto de 

Biologia, para os usuários deste insumo. 

 

Organograma 

 

 
   CONSELHO TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

                                                                      | 
                                                                      | 

 
COORDENADOR 
         1 Docente 
 

                                                                      | 
                                                                      | 

 
 SECRETARIA 
   1 Supervisor 

 
                                                                     | 
                                                                     |                                                                                                                   
                           
                       ENSINO 
 

                                
                              EXTENSÃO 
 

                                                                     |                                                               
                                                                     |                                                             

 
Apoio Técnico à Pesquisa 

 
Microscopia Eletrônica de Transmissão 

 
Microscopia Eletrônica de Varredura 
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Avaliação Interna das Atividades De Pesquisas 

Avaliamos apenas as qualidades dos serviços que são efetuados no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica. As pesquisas são avaliadas nos seus respectivos departamentos. 

 

Avaliação Interna das Atividades de Ensino 

As avaliações de disciplinas são realizadas nos seus respectivos departamentos. 

 

O Ensino: 

O Laboratório de Microscopia Eletrônica / IB colabora com as seguintes disciplinas 

de Graduação, ministradas pelo Departamento de Biologia Celular e Departamento de 

Histologia e Embriologia. 

 

Graduação: 

 

Sigla Departamento Responsáveis pelas aulas Regime 

BC 180 DBC Profa.Dra. Mary Anne Heidi Dolder – MS-5 RDIDP 

BC 181 DBC Profa.Dra. Mary Anne Heidi Dolder – MS-5 RDIDP 

BH 580 DHE Profa.Dra. Carla Collares Buzzato – MS-3 RDIDP 

BC 590 DBC Profa.Dra. Mary Anne Heidi Dolder – MS-5 RDIDP 

 

 

O LME/IB colabora ainda com auxílio direto (insumos/apoio técnico) aos usuários, 

que inclui alunos de graduação (Iniciação Científica) e grande número de pós-graduandos. 

Temos ainda recebido solicitações de docentes de outras unidades para a realização de 

disciplinas de pós-graduação com participação do laboratório. 

 

Avaliação Interna das Atividades de Extensão e Serviços à Comunidade 

Quanto às atividades de Extensão, o LME/IB mantém desde 1998 uma Área de 

Prestação de Serviço de Pequena Monta (Convênio FUNCAMP 2028 – APSPM/IB-Estudo 

Ultra-Estrutural (Proc. No. 07-P-2925/98), cujo Executor/Coordenador é apoiado pelo 

suporte técnico e administrativo do LME). Este convênio tem possibilitado o atendimento 
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de demanda existente em setores de pesquisa e/ou controle de qualidade do setor privado no 

que diz respeito à execução de estratégias operacionais, referentes ao emprego de métodos 

de Microscopia Eletrônica de Transmissão e de Varredura para processamento/análise de 

amostras biológicas. Desde então, o LME tem atendido e prestado serviços à Anafibra Ltda. 

Interchange Veterinária Ind. & Com. Ltda., Dow Coming do Brasil, Votorantim, Prozym, 

Unilever, Rhodiaco e Rhodia do Brasil Ltda. 

 

 O LME/IB, colaboarou como desenvolvimento de 35 projetos em 1999, 24 em 

2000, 28 em 2001, 20 em 2002 e 21 em 2003. 

 

Herbário UEC 

 

O Herbário UEC, lotado no Departamento de botânica foi fundado em setembro de 

1974 como uma iniciativa conjunta dos professores do Departamento. Com seus 25 anos de 

existência, já é o segundo maior herbário do estado de São Paulo em relação às 

Angiospermas e um dos maiores do Brasil. É referência obrigatória para qualquer trabalho, 

do Brasil ou exterior, que envolva plantas do Brasil, em especial das regiões Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul. 

 Seu acervo, abrigado em modernos arquivos deslizantes adquiridos através do 

Projeto Infra IV da Fapesp, é composto por uma coleção de espécimes botânicos coletados, 

em sua maioria, no Brasil. Atualmente conta com mais de 133 mil ecsicatas, a maioria 

provenientes dos cerrados e matas das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. O 

acervo conta também, em sua coleção, com mais de 200 tipos além de diversas fotografias 

de tipos. Cerca de 20% de seu acervo já se encontra informatizado. 

 A coleção do Herbário UEC está dividida em quatro grandes grupos: 

Dicotiledôneas, Monocotiledôneas, Criptógamas e Gimnospermas. Cada grupo está 

ordenado alfabeticamente por família, dentro de cada família por gênero e dentro de cada 

gênero por espécies. 

 O acesso e o uso desta coleção estão subordinados às normas de utilização do 

Herbário UEC, disponíveis na Curadoria. 
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Esta coleção é utilizada por pesquisadores, tanto da Unicamp quanto de outras 

institucições do Brasil e do exterior, para trabalhos de taxonomia, florística, fitossociologia, 

ecologia, fisiologia vegetal, biologia floral, química, farmacologia etc.. 

O Herbário UEC serve também de intermediário entre o pesquisador e outras 

instituições para as quais estes pesquisadores necessitem de pedir material emprestado para 

seus estudos. 

Assim, o Herbário UEC mantém constante intercâmbio com diversas instituições do 

Brasil e do exterior, tanto das Américas quanto da Europa e Ásia, seja requerendo 

empréstimos de materiais destas outras para seus pesquisadores como enviando 

empréstimos de seus materiais para outras instituições. Além disso, o Herbário mantém um 

sistema de permuta de material com outros herbários, o qual serve para enriquecer seu 

acervo que, de outro modo, estaria restrito ao que fosse proveniente de suas viagens de 

coleta. 

Uma das tarefas mais importantes na conservação de herbários em regiões tropicais 

é o controle de pragas. O material coletado ou recebido através de permuta com outros 

herbários é montado, colocado em quarentena no freezer, e então incorporado ao acervo. 

Além disso, uma vez por ano, é realizado um expurgo com fosfina para eliminar os 

possíveis infestantes. 
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1.2.2. AVALIAÇÃO INTERNA 

  

   

 

Avaliar a forma de organização da Unidade. 

 

O Instituto de Biologia, consciente de seu papel na Instituição Unicamp, possui 

atualmente uma administração voltada à modernidade e ao cumprimento das suas funções 

acadêmicas e sociais, preocupada em implantar práticas administrativas de acordo com as 

normas em vigor, buscando a experiência individual de cada um, visando a excelência à 

disposição, o comprometimento, a busca, a implantação e o acompanhamento das 

alterações. 

 

Avaliar os mecanismos de “qualificação do pessoal docente” e não docente e a 

adequação dos mesmos ao desenvolvimento das atividades fins da Unidade. 

 

Os mecanismos que a Unidade busca no sentido de qualificar seus servidores não 

docentes são os treinamentos de capacitação, solicitados através de suas chefias imediatas à 

AFPU – Agência para a Formação Profissional da Unicamp, no sentido de desenvolver as 

competências essenciais aos interesses estratégicos da Unidade. Além disso, eventuais 

cursos externos podem ser cursados pelo pessoal não docente escolhendo os que são 

adequados às funções dos mesmos, a fim de que os conhecimentos adquiridos possam ser 

implantados no desenvolvimento das atividades da Instituição. 

Quanto aos servidores docentes os mesmos têm como natureza a busca do 

conhecimento e atualização constante. Assim a verticalização da própria carreira já exige 

uma progressão acadêmica continuada a partir de títulos, defesas de teses e concursos. 

Ao mesmo tempo, os docentes são estimulados a buscar estágios de pós-

doutoramento no exterior, em instituições de excelência acadêmica. 
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Para a mobilidade no quadro funcional o docente MS-3 (Professor Doutor) ou MS-5 

(Professor Associado), solicita à Comissão de Especialistas a análise do seu currículo para 

que posteriormente, através de concurso público de títulos ou por promoção por mérito 

possa mudar de nível. Após concordância da Comissão de Especialistas, a proposta deve 

ser aprovada na Congregação da Unidade, bem como por uma banca examinadora do 

concurso, composta por cinco membros, sendo no mínimo dois externos à Unicamp. 

As normas para mobilidade funcional foram discutidas pela comunidade, após 

proposta da Comissão de Especialistas, e aprovadas pela Congregação. 

A cada três anos os docentes são avaliados pelos seus relatórios trienais. O mesmo é 

apreciado pelo Conselho do Departamento, Comissão de Especialistas, Congregação da 

Unidade e instâncias superiores da Universidade. 

 

Destacar, na medida do possível, a qualidade da gestão administrativa da Unidade, de 

modo a contemplar o disposto na deliberação CE-04/00. 

 

O Instituto de Biologia da UNICAMP é uma das três primeiras Unidades criadas na 

Universidade e desde o seu início teve o privilégio de contar com excelentes profissionais 

no seu quadro de servidores docentes e não docentes. A capacidade de trabalho de seus 

profissionais aliada ao seu compromisso com o saber, com a ética e com a sociedade tem 

contribuído para tornar esta Unidade de Ensino e Pesquisa em uma das Instituições mais 

respeitadas dentro e fora do país. 

Ao longo dos seus 37 anos de existência, a Unidade vem passando por inúmeras 

transformações, sempre visando o aprimoramento de sua organização e o aproveitamento 

otimizado de seus recursos humanos e materiais. Entretanto, ainda há muito a fazer para 

adequá-la aos desafios que estão postos àqueles que se propõem desvendar o mais profundo 

mistério da Natureza: a Vida.  

O IB preparou-se durante os seus 37 anos, para chegarmos aquilo que hoje somos, 

atuando nos Cursos de Graduação diurnos e noturnos, além dos de Pós-Graduação, além do 

Curso de Farmácia que teve o seu primeiro concurso de vestibular em 2003. 
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O êxito do IB é reconhecido pelos títulos honoríficos obtidos, através de vários 

docentes, como também através das avaliações da Capes para os seus programas de Pós-

Graduação.  

A contribuição do IB na produção acadêmica da Unicamp é bastante reconhecida. 

No ano 2001, por exemplo, o IB, embora abrigasse apenas 6,5% do corpo docente da 

Universidade, foi responsável por 12,8% das publicações e por 7,5% das teses. Os seus 122 

docentes, publicaram, em 2001, 179 trabalhos completos em periódicos de circulação 

internacional, dando uma produtividade média anual, de 1,47 artigo / ano / docente. 

Também no mesmo ano, o IB registrou 5.369 matrículas em 156 disciplinas apenas na 

Graduação, seja para a formação dos nossos biólogos, ou mesmo na formação dos jovens 

de várias outras unidades da Unicamp, como FCM, Educação Física, Geociências, Artes e 

Engenharias. 
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Planejamento futuro do IB/Unicamp referente à administração, gestão e qualidade de 

vida 

 

Objetivo 

Para assegurar o pleno atendimento da Missão do Instituto de Biologia: aprimorar, 

capacitar, modernizar, racionalizar e avaliar permanentemente os fluxos administrativos 

pertinentes aos recursos humanos, físicos, orçamentários e financeiros; promover o 

amadurecimento profissional/pessoal e a geração de ambiente humanitário nas relações de 

trabalho e de seus integrantes em todas as instâncias.  

 

Estratégias 

- Através de análises com os órgãos específicos da administração executiva do Instituto, 

promover direcionamentos para estabelecer modernização nos processos 

administrativos relacionados à gestão de recursos humanos, materiais e financeiros, 

elevando o conhecimento dos profissionais dentro de um ambiente de relações 

harmônicas.  

- Capacitação, aperfeiçoamento e ampliação do conhecimento da gestão administrativa 

em matérias de caráter geral ou específico para facilitar seus fluxos em perfeita 

harmonia entre profissionais de diversas instâncias, sejam elas, estratégicas, táticas ou 

operacionais. 

- Por processos de qualificação dos fluxos administrativos, direcionar e racionalizar a 

obtenção de resultados com rotinas objetivas e a participação dos profissionais 

mediante atuações integradas e harmônicas, evidenciando o planejamento, a execução, 

o acompanhamento e a respectiva re-análise.  

- Organizar seminários, cursos e debates sobre os assuntos administrativos nos níveis de 

atuação gerencial, envolvendo docentes interessados e criar ambiente propício para a 

familiarização com os preceitos da Administração Pública.  

- Avaliar os agentes transformadores e a gestão de processos, através de indicadores de 

desempenho específicos e genéricos, buscando aperfeiçoamento contínuo e otimização 



 70

dos recursos humanos, financeiros e a humanização das relações de trabalho e seu 

alicerçamento com o ambiente físico.  

- Re-avaliar o plano diretor do Instituto com vistas à elaboração de projetos para a 

ampliação da área física de vários Departamentos, bem como construção de novo 

Centro Acadêmico, Alphabio, Atlética, Restaurante no IB e de uma área de vivência.  
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-  

2. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES DE PESQUISAS 

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS 

 

2a. As principais áreas de atuação da Unidade, a importância dos seus programas de 

pesquisa e relevância da sua produção cultural e científica (CEE 04/00) e, se possível, 

principais avanços resultantes dessas atividades 

 As principais áreas de atuação da Unidade podem ser depreendidas dos títulos dos 

Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório Lattes do CNPq (http://www.cnpq.br) e 

listados às Tabelas 2a1 e 2a2. Em sua maioria, estes mesmos títulos, com pequenas 

variações em denominação, definem as áreas de Pesquisa dos Programas de Pós-Graduação 

do Instituto de Biologia. 

 Se considerados os Grupos de Pesquisa do Diretório Lattes ver-se-á que a 

informação de seu número está mais de acordo com a dimensão do corpo docente da 

Unidade do que aquela examinada na Avaliação Institucional da Unicamp de 1992 

(Sobrinho, 1994). Nessa última Avaliação, eram informados 95 grupos de pesquisa nos 

quais atuariam não menos de 206 docentes, o que foi considerado pelos avaliadores 

externos uma pulverização de esforços. A orientação mais recente, dada pela própria 

entidade de fomento, o CNPq, pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp e de certa forma 

pela Capes, em sua avaliação dos processos DATA-Capes, pode ter levado a uma definição 

atual mais realista dos Grupos de Pesquisa. Notou-se pelo Censo 2002 um número de 48 

Grupos de Pesquisa coordenados por docentes do Instituto de Biologia da Unicamp nesse 

Diretório, entre consolidados, em consolidação e em formação, envolvendo 127 docentes 

do IB, 460 estudantes e 103 outros participantes entre não docentes do IB ou da Unicamp e 

docentes e/ou pesquisadores de outras Instituições (Tabela 2a1). Todos os Departamentos 

do Instituto de Biologia se acham representados no conjunto desses Grupos. Embora um 

docente possa figurar em mais de um Grupo, este evento foi raro. Após esse Censo, 5 novos 

Grupos de Pesquisa,  envolvendo 7 docentes do IB, 32 estudantes e 8 participantes outros 

(Tabela 2a2), foram inscritos no Diretório, não tendo ainda sido estratificados pelo CNPq.  
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Tabela 2a1. Grupos de Pesquisa coordenados por docentes do IB, estratificados em 

2004 e certificados como consolidados, em consolidação ou em formação, a 15/07/2002 

no Diretório Lattes do CNPq (PRP/Unicamp, 2004) 

 

DEPARTAMENTOS GRUPOS Situa-   

ção* 

Doc 

IB 

Est Ou-

tros 

Anatomia Biologia estrutural da junção 

neuromuscular 

Co 3 6 - 

      

Biologia Celular Colágenos: da Biologia Molecular a 

aplicações clínicas  

Co 2 3 - 

 Matriz Extracelular Co 1 9 2 

 Cromatina e cromossomos Co 2 3 - 

 Biologia Celular Vegetal eC 2 7 5 

 Citogenética eC 1 6 1 

 Reprodução Animal eC 1 6 1 

      

Bioquímica Laboratório de Química de Proteínas- 

LAQUIP 

Co 2 17 2 

 Termodinâmica de Proteínas Co 2 5 1 

 Ensino de Biologia Co 4 6 1 

 Enzimologia Co 2 8 2 

 Sinalização do óxido nítrico em vegetais Co 2 7 4 

 Biomembranas eC 2 12 8 

 Bioenergética e defesas antioxidantes em 

T. cruzi 

eC 1 4 1 

 Bioquímica do exercício eC 2 9 2 

      

Botânica Ecologia Vegetal Co 6 36 - 
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 Sistemática de Angiospermas Co 9 32 6 

 Ensino de Botânica Co 5 1 2 

 Biologia da Reprodução Co 5 15 1 

 Anatomia de Fanerógamas Co 6 23 2 

      

Fisiologia e Biofísica Pâncreas Endócrino e Metabolismo Co 4 21 1 

 Fitoterápicos e Toxicologia Co 1 4 4 

 Nutrição e Câncer eC 3 10 1 

 Neurobiologia eC 2 3 - 

      

Fisiologia Vegetal Fisiologia, Bioquímica e Biofísica de 

Plantas 

Co 7 21 - 

      

Genética e Evolução Genoma  Co 1 2 5 

 Análise Genética e Molecular Co 1 15 7 

 Diversidade genética em populações 

naturais 

Co 2 12 5 

 Biodiversidade genética e evolução de  

Drosofilídeos 

Co 1 8 2 

 Genética e Biologia Molecular de Insetos eC 1 10 1 

      

Histologia e Embriolo- 

gia 

Venenos e toxinas naturais. Ações 

tóxicas em sistemas biológicos 

Co 3 7 8 

 Biologia da Reprodução e do 

Desenvolvimento 

Co 5 15 1 

      

Microbiologia e    

Imunologia 

Grupo de Pesquisa em Inflamação e 

Imunologia Celular 

Co 

 

2 8 4 

 Antígenos Bacterianos Co 2 11 3 

 Biologia Molecular Bacteriana Co 1 4 - 
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 Neuroimunologia eC 1 3 - 

 Gastroenterites virais eC 1 8 - 

      

Parasitologia Entomologia Co 2 19 - 

 Sistemática, ecologia e evolução de 

vertebrados 

Co 1 3 - 

 Leishmania eC 1 5 - 

 Parasitologia Médica eC 2 4 - 

 Helmintologia eC 3 11 4 

 Protozoários e Metazoários Patogênicos eF 2 5 - 

      

Zoologia Interações de populações e comunidades 

na região entre marés 

Co 3 7 1 

 História Natural de Vertebrados Co 1 4 1 

 Ecologia Química Co 10 12 4 

 Ecologia evolutiva de interações animais 

e plantas. Ecologia de aracnídeos 

Co 1 7 5 

 Biologia e Ecologia Marinha eC 3 6 5 

*Co,  consolidados; eC, em consolidação;eF, em formação; Doc, docentes, Est, estudantes 
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Tabela 2a2. Grupos de Pesquisa coordenados por docentes do IB e acrescentados ao 

Diretório Lattes do CNPq após o Censo 2002 (http://www.cnpq.br) 

 

DEPARTAMENTOS 

 

GRUPOS Doc IB Est Outros 

Anatomia Neuroplasticidade e regeneração nervosa 1 4 1 

     

Fisiologia e Biofísica Laboratório de estudos do Estresse 2 14 - 

     

Genética e Evolução  Genética Molecular de Plantas 1 3 - 

 Biotecnologia e Genômica 2 9 5 

     

Microbiologia e 

Imunologia 

Imunologia de Tumores 1 2 2 

Doc, docentes; Est, estudantes 

 

 

Ainda, referindo-se ao Censo 2002 do CNPq, em termos de número de Grupos, o IB 

compôs 7,8% do total de Grupos registrados pela Unicamp e 2,3% do total de Grupos do 

país, quando se somaram áreas biológicas compatíveis às dos Departamentos do Instituto 

de Biologia da Unicamp (http://www.cnpq.br). 

Projetos globalizantes e moblizadores passaram a ser identificados no período, com 

inserção altamente qualificada de docentes do IB, destacando-se o Biota, os vários 

Genomas, Proteômica, Pâncreas Endócrino, Colágenos e Projetos de Ensino. Alguns 

detalhes sobre tais Projetos foram fornecidos por seus Coordenadores e são justificáveis em 

sua menção.  
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A. O Biota/Fapesp  

 

O Projeto Biota/Fapesp, criado pelo Prof. Dr. Carlos Alfredo Joly, do Instituto de 

Biologia, e também seu primeiro coordenador (http://www.biota.org.br), vem tendo uma 

contínua e expressiva importância, sendo comentado como ímpar no cenário internacional e 

merecendo aqui algumas informações adicionais. Segundo palavras do Prof. Joly, apesar de 

altamente técnica e confiável, em geral a informação disponível sobre nosso patrimônio 

biológico é fragmentada, dispersa, de difícil acesso e, conseqüentemente, subutilizada. 

Além disso, em função da falta de uma base cartográfica atualizada, a localização dos 

pontos de coleta das informações básicas, como os inventários de espécies, é, geralmente, 

imprecisa. O grande desafio nesta área estratégica para o desenvolvimento do País era, pois, 

sistematizar a coleta, o armazenamento e a integração destas informações, usando 

ferramentas de sensoreamento remoto, geoprocessamento e bioinformática. 

Criado oficialmente em março de 1999, o Programa de Pesquisas em Conservação e 

uso Sustentável da Biodiversidade, denominado Programa Biota/Fapesp - O Instituto 

Virtual da Biodiversidade (http://www.biota.org.br) é o resultado de três anos de 

planejamento e articulação de um grupo de pesquisadores que, com o apoio da 

Coordenação de Ciências Biológicas e o respaldo da Diretoria Científica da Fapesp, 

sensibilizou a comunidade científica, que atua na vasta área do conhecimento que o termo 

biodiversidade abrange, para a necessidade de ações concretas para a implementação da 

Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) assinada pelo governo brasileiro durante 

a ECO-92. Os projetos vinculados ao programa foram elaborados de forma a aumentar 

significativamente o nível do conhecimento acadêmico sobre a biota do Estado de São 

Paulo e, simultaneamente, produzir resultados que gerem subsídios para a definição ou 

aprimoramento de políticas públicas na área da conservação e do uso sustentável da 

biodiversidade. Era imprescindível, portanto, associar projetos visando a ampliação do 

conhecimento biológico, ecológico e científico com projetos de prospecção do potencial 

econômico das espécies nativas.  

Hoje, este amplo programa de pesquisas em conservação da biodiversidade, que 

subsidia estratégias públicas de planejamento ambiental e desenvolvimento sustentável, 



 77

envolve cerca de 450 pesquisadores doutores de instituições de pesquisa do Estado de São 

Paulo, além de 70 pesquisadores de outros estados e cerca de 50 pesquisadores do exterior. 

Considerando os alunos de Iniciação Científica, Capacitação Técnica, Mestrado e 

Doutorado, pode-se dizer que a comunidade Biota/Fapesp abrange cerca de 900 pessoas. 

Em termos institucionais esta rede envolve as 5 Universidades Públicas do Estado (USP, 

Unicamp, Unesp, UFScar e Unifesp), diversas Universidades Privadas (PUC, Unaerp, 

UniSantos e outras), os Institutos de Pesquisa (Instituto de Botânica, Instituto Florestal, 

Instituto Agronômico, INPE, e outros), Centros da EMBRAPA (CNPMA, CNPTIA, e 

outros) e diversas Organizações Não Governamentais (Centro de Referência em 

Informação Ambiental/CRIA, Instituto Socioambiental/ISA, Instituto Internacional de 

Ecologia/IEE, e outras). Em termos de recursos em projetos e bolsas a Fapesp tem investido 

no Programa Biota/Fapesp cerca de 1,2% de seu orçamento anual, totalizando, 

aproximadamente 10 milhões de dólares nos 5 anos de existência do Programa.  

Os objetivos em comum dos projetos do Programa Biota/Fapesp são estudar a 

biodiversidade do estado de São Paulo visando: a) compreender os processos geradores e 

mantenedores da biodiversidade, incluindo também aqueles que possam resultar em sua 

redução deletéria; b) sistematizar a coleta de informações relevantes para a tomada de 

decisões sobre as prioridades de conservação e o uso sustentável da biodiversidade; c) 

divulgar toda a informação gerada de maneira ampla, rápida e livre (acesso público e 

gratuito à informação) ; d) melhorar a qualidade do ensino, em todos os níveis e formas, 

sobre a natureza e os princípios fundamentais da conservação e do uso sustentável da 

diversidade biológica. 

Todos os Projetos do Biota/Fapesp estão integrados através do Sistema de 

Informação Ambiental/SinBiota (http://sinbiota.cria.org.br/). Este projeto “guarda-chuva” 

teve como objetivo entrosar as propostas e implantar uma rede eletrônica para integração e 

disponibilização de informações permitindo, dessa forma, uma maior agilidade nas 

interações entre a comunidade científica e os órgãos da administração responsáveis pelas 

tomadas de decisões políticas. A integração entre o banco de dados textuais e a base 

cartográfica digital permitiu a criação do Atlas Biota (http://sinbiota.cria.org.br/atlas/). 

Solucionada a questão da integração dos dados biológicos que estão sendo coletados 

hoje, restava a questão da integração do gigantesco acervo existente nas coleções biológicas 
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(Museus, Herbários, Coleção de Cultura etc.). Neste sentido o Programa Biota/Fapesp 

lançou, em dezembro de 2001, o projeto Sistema de Informação distribuído para coleções 

biológicas: a integração do SinBiota com o Species Link  (http://splink.cria.org.br/) que 

visa o desenvolvimento de um sistema de informação distribuído para recuperação de dados 

biológicos e de biodiversidade, integrando bancos de dados heterogêneos e distribuídos de 

12 coleções biológicas no Estado de São Paulo. 

Completando este conjunto de ferramentas, em 2001 o Programa Biota/Fapesp 

lançou a Biota Neotropica (http://www.biotaneotropica.org.br),  uma revista científica “on 

line only” que publica os resultados de projetos de pesquisa, associados ou não ao 

Programa, relevantes para a caracterização, a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade na região Neotropical. Hoje a Biota Neotropica já está indexada pelo CAB 

International e pelo Qualis da Capes, integra o sistema SciELO e faz parte do acervo 

eletrônico de bibliotecas no país e no exterior. 

Em junho de 2003 o Programa lançou a Rede Biota de Bioprospecção e 

Bioensaios/BIOprospecTA (http://www.redebio.org.br). A criação desta rede permitiria que 

o Programa Biota/Fapesp dê um passo importante para a viabilizar a conservação da 

biodiversidade do Estado de São Paulo. Pois, através da bioprospecção, o Programa poderá 

gerar os recursos e contribuir para a criação dos mecanismos econômicos necessários para 

financiar a manutenção de parques e reservas, bem como de programas de pesquisa em 

conservação. Seria o tão falado, e pouco praticado, uso sustentável da biodiversidade, este 

fantástico patrimônio natural que herdamos e queremos preservar para as gerações futuras. 

 

 B. Genômica e Bioinformática 

 

A visibilidade social e política do valor da pesquisa e da produção científica 

proporcionada por uma investida em C&T, como as redes de genômica, foi um marco para 

a ciência brasileira. O seqüenciamento dos genes de um determinado organismo permite 

desenhar e construir moléculas biologicamente importantes, que podem resultar em 

aplicações biotecnológicas do resultado da pesquisa e na geração de tecnologias que 

venham a aumentar o potencial de competitividade dos setores produtivos do país. 
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Um fator decisivo para o desenvolvimento da pesquisa em Genômica no Brasil foi a 

organização pela Fapesp, em 1997, da Rede ONSA (do inglês, Organização para 

Seqüenciamento e Análise de Nucleotídeos), instituto virtual formado inicialmente por uma 

rede de cerca de 30 laboratórios ligados a instituições de pesquisa do estado de São Paulo. 

O primeiro projeto brasileiro decifrou o genoma da bactéria Xylella fastidiosa, que foi 

concluído em novembro de 1999, e o país entrou para a história pelo primeiro 

seqüenciamento de um fitopatógeno – um organismo causador de uma doença em uma 

planta de importância econômica, tendo sido inclusive capa da renomada revista científica 

Nature em junho de 2000. Com o final desse projeto, outros surgiram e foram 

desenvolvidos por novas redes de genômica, a maior parte delas derivadas da rede ONSA, 

ou seja, tendo pesquisadores dessa primeira rede coordenando-as ou participando das 

mesmas.  

No âmbito federal destaca-se o Projeto Genoma Brasileiro, lançado em dezembro de 

2000 pelo MCT com a participação de 25 laboratórios de biologia molecular do país, com o 

objetivo de ampliar a competência, em âmbito nacional nas atividades de pesquisa e 

manipulação de genoma, com apoio para infra-estrutura laboratorial, formação de recursos 

humanos especializados e desenvolvimento de trabalhos multiinstitucionais. Esse consórcio 

já seqüenciou o genoma da bactéria Chromobacterium violaceum e do Mycoplasma 

synoviae, um agente causador de doenças endêmicas em aves. O MCT também apoiou a 

implantação de redes regionais para realizar estudos de genomas de organismos de interesse 

social e econômico localizados, o que possibilitou a incorporação de grupos potencialmente 

promissores aos núcleos de excelência reconhecida no país, estimulando a prática da 

pesquisa em rede e ampliando as oportunidades de formação e capacitação de recursos 

humanos, além de oferecer subsídios para o aperfeiçoamento da produção agropecuária e a 

solução de problemas da saúde e do meio ambiente.  

O Laboratório de Genômica e Expressão (LGE), inserido no Departamento de 

Genética e Evolução do Instituto de Biologia da Unicamp, vem participando ativamente 

dos projetos genoma da Fapesp, como laboratório de seqüenciamento. Participou dos 

projetos Xylella, genoma humano do câncer, bioinformática do genoma humano do câncer, 

AEG – Agronomical and Environmental Genomes, este ainda em andamento. 
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Além das atividades de seqüenciamento, o Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães 

Pereira do LGE coordena, desde 2000, o projeto genoma do fungo Crinipellis perniciosa 

que causa a doença vassoura de bruxa em cacau, recebendo financiamento pelo Governo da 

Bahia e pelo CNPq (Redes Regionais), e que conta com a participação de três universidades 

baianas (UESC, UFBA, UEFS) e a CEPLAC. Em novembro de 2004, o LGE aprovou um 

novo projeto junto ao CNPq, e estará coordenando os trabalhos de 6 laboratórios (UESC, 

UEFS, UFBA, CENA-USP, UFV, CEPLAC) que  utilizarão os dados de seqüenciamento 

do projeto para identificação de genes envolvidos, variabilidade do fungo e possíveis alvos 

para bloqueio da interação C. perniciosa e cacau.  Também é o coordenador do subprojeto 

7 – “Análise de expressão gênica em microarranjos (microarrays)” dentro do projeto 

Genolyptus, financiado pela FINEP através do Fundo Verde Amarelo, um grande projeto 

envolvendo a participação de 7 universidades, 2 institutos de pesquisa e 12 empresas 

privadas do setor de papel e celulose. 

Com os projetos Genoma, a área de Bioinformática tornou-se essencial, e o LGE 

criou um núcleo de treinamento, distribuição e excelência em Bioinformática, visando a 

assessoria, prestação de serviços e difusão do conhecimento nessa área. Em 2002, tornou-se 

o Nó brasileiro da EMBnet – The European Molecular Biology Network, uma grande rede 

mundial para difusão de tecnologia em Bioinformática, disponibilizando uma série de 

ferramentas e programas para a comunidade, bem como abrindo possibilidade para um 

maior intercâmbio entre os integrantes/administradores/mantenedores da rede. O Dr. 

Gonçalo Pereira é atualmente o representante da Unicamp junto à EMBnet e também o 

Presidente do Comitê de Relações Públicas e Publicações dessa rede. Outro resultado 

visível do trabalho da bioinformática foi o software “Gene Projects”, totalmente 

desenvolvido no laboratório com base na experiência de seus membros em lidar com 

projetos genoma dos mais variados tipos. Esse software foi registrado pela Unicamp no 

INPI, sob no. 0057290 em 09/01/2004. É importante ressaltar que esse pacote de software 

tem sido solicitado por diversos participantes do Programa Genomas Regionais do 

MCT/CNPq, tendo sido disponibilizado para as redes do Paraná, Minas Gerais e Brasília. É 

um compromisso assumido pelo LGE o de oferecer todo o seu know how em 

bioinformática para grupos que estejam trabalhando em genoma no país. 

 



 81

Além dos projetos citados acima, a Bionformática do LGE dá suporte e assessoria a 

outros grandes projetos de pesquisa Genômica, como o genoma Citrus (Projeto Milênio 

coordenado pelo Dr. Marcos Machado – IAC – Cordeirópolis), Câncer Cabeça e Pescoço, e 

a bioinformática do projeto Genoma Café, um grande programa envolvendo a Fapesp, 

EMBRAPA e o Consórcio Café. Além desses, também dá suporte a outros projetos genoma 

de pequeno porte, como projeto Mandioca (Dr. Castelo Branco – Cenargen), projeto 

Defensoma (Dr. Sérgio Brommonschenkel, UFV), projeto Lonomia (Prof. Giancarlo 

Pasquali, UFRGS), projeto Abelha (LGE-IB-Unicamp) e Projeto Hipertensão (LGE-FCM-

Unicamp). 

Vários outros docentes participantes do Departamento de Genética e Evolução do 

IB tiveram atuação nos trabalhos pioneiros da Genômica e no seqüenciamento de outros 

genomas, como da cana-de-açúcar, eucalipto, café e mosca da bicheira, lembrando que a 

coordenação do Projeto Genoma de Xylella fastidiosa ao nível da Unicamp e o Projeto 

Genoma da Cana-de-Açúcar foram coordenados pelo Prof. Dr. Paulo Arruda, docente do 

IB, porém vinculado ao CBMEG/Unicamp. 

 

C. Proteômica 

A Proteômica visa estudar a estrutura, a função e o controle dos sistemas biológicos 

pela análise das várias propriedades das proteínas. Isto inclui a seqüência (identidade), 

a abundância, a atividade e a estrutura das proteínas expressas por uma célula, assim 

como as modificações, interações e translocações por proteína. Apenas a análise direta 

das proteínas (as principais moléculas efetoras da atividade biológica) possibilita o 

estudo de muitas dessas propriedades estruturais e funcionais. Um estudo comparativo 

entre amostras protéicas de um mesmo organismo, desenvolvido sob condições 

diferentes, pode facilitar a identificação de proteínas potencialmente envolvidas com 

processos metabólicos específicos, como a patogênese. A análise das proteínas é feita 

utilizando-se a técnica de eletroforese bidimensional e as proteínas diferentemente 

expressas são identificadas por espectrometria de massas.  

O primeiro projeto em Proteômica desenvolvido no Brasil e com o financiamento 

da Fapesp (Programa Genoma Funcional) tem estado voltado à Xylella fastidiosa e 

realiza-se no Laboratório de Proteômica do Departamento de Bioquímica do IB, sob a 
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coordenação dos Prof. Drs. José Camillo Novello e Sérgio Marangoni. Um vasto 

Banco de Dados disponibilizado aos interessados pela Internet tem sido construído por 

esse Laboratório a partir de então. 

 

D. Pâncreas Endócrino 

Este projeto do Pronex, que teve por coordenador o Prof. Dr. Antonio Carlos Boschero, 

do Departamento de Fisiologia e Biofísica, e envolvimento de outros docentes desse 

Departamento, de docentes da FCM/Unicamp, do ICB/USP e da Unesp, teve por título: 

“Alterações nos mecanismos de secreção e ação da insulina  no diabetes mellitus: relações 

com nefropatias, dislipidemias e hipertensão”. 

 O projeto teve como objetivos principais: 

1. Investigar os níveis e grau de fosforilação do IRS-2, da shc e do JAK2 em tecidos 

muscular e hepático dos seguintes modelos animais com alterações na sensibilidade à 

insulina: animais obesos com diabetes não insulino-dependente (como os ratos Zucker), 

ratos espontaneamente hipertensos (SHR), animais em jejum de 72 h, animais com diabetes 

induzido por estreptozotocina, animais tratados cronicamente com dexametasona, animais 

tratados cronicamente com hormônio do crescimento, animais tratados agudamente com 

adrenalina ou glucagon, animais com septicemia, animais submetidos a dieta hiperlipídica, 

e animais senescentes (com 20 meses de idade), bem como o efeito de drogas que 

melhoram a sensibilidade à insulina, como a metformina, as sulfoniluréias, a pioglitazona e 

os inibidores da enzima conversora. 

2. Em pâncreas de fetos e recém-nascidos: esclarecer o mecanismo de ação (sinalização 

intracelular) da prolactina, hormônio que sabidamente acelera a maturação da resposta 

secretória à glicose, tornando-a mais próxima à resposta do pâncreas adulto; explorar o 

mecanismo de sinalização intracelular da secreção da insulina em ilhotas de animais 

desnutridos, cuja secreção de insulina está sensivelmente diminuída e avaliar a 

susceptibilidade das células a agentes tóxicos; estudar a expressão e a função de proteínas 

associadas às junções intercelulares no pâncreas endócrino utilizando os modelos animais 

acima citados (Esta etapa objetiva determinar a importância destas proteínas na 

fisiopatologia do pâncreas endócrino.); determinar nas ilhotas de Langerhans o nível de 

expressão de mRNA de proteínas envolvidas no transporte de lípides plasmáticos.  
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No período 1998-2003 foram publicados por este Grupo uma centena de trabalhos e 

perto de 50 teses. 

 

E. Colágenos 

Projetos sobre este tema foram desenvolvidos pelo Prof. Dr. Benedicto de Campos 

Vidal, do Departamento de Biologia Celular do IB, abrangendo desde os aspectos 

moleculares dessas proteínas até obtenção de preparados de interesse aplicado à 

Odontologia e à Medicina. Diversas publicações e teses resultaram desse investimento. 

Além disso preparados especiais, a partir do desenvolvimento de biocompostos 

colagênicos, e utilizados como esponjas, implantes, membranas e “slings”, foram 

fornecidos à FCM e ao Hospital de Clínicas da Unicamp, sendo utilizados por docentes da 

área de Cirurgia (Ortopedia, Traumatologia, Cirurgia Plástica (reconstrutiva), Urologia, 

Uroginecologia), tendo alcançado êxito no tratamento de diversas lesões graves, como 

exemplo, cranioplastias e contenção de hemorragias.  

  

F. Projetos em Ensino 

 Diversos projetos de expressão em Ensino foram desenvolvidos no IB. O 

Departamento de Genética desenvolveu um curso de férias coordenado pelo Prof. Dr. Paulo 

Arruda (“Ciência para Todos”) que tem trazido para o laboratório alunos e professores de 

escolas públicas que têm a oportunidade de se inteirar sobre o método científico de forma 

prática e com temas atuais de Biologia Molecular.  

Também como iniciativa de docente do Departamento de Genética e Evolução, 

foram criados e desenvolvidos 35 “jogos” didáticos de Genética (Evoluindo Genética, entre 

outros), que têm atravessado o país com suas “Olimpíadas”, estimulando-se a organização 

de 36 eventos em vários estados com o envolvimento de cerca de 300.000 alunos e 500 

professores. As atividades idealizadas e coordenadas pelo Prof. Dr. Octávio Henrique O. 

Pavan contaram com apoio do CNPq e Fapesp. 

 Ainda, com apoio da Fapesp, o Departamento de Botânica desenvolveu extenso 

projeto sobre o “Ensino de Botânica”, numa rede envolvendo desde docentes, doutorandos, 

mestrandos, graduandos, professores da rede de ensino público e estudantes do ensino 
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médio e fundamental. A coordenação coube à Profa. Dra. Luiza Kinoshita, com a 

participação de diversos outros docentes desse Departamento. 

 

2b. Os principais tipos de interações com a sociedade que decorreram dessas 

atividades. Identificar, se possível, os setores que se beneficiam dos resultados da 

produção acadêmica/tecnológica. 

 

A produção acadêmica/tecnológica produzida no Instituto de Biologia beneficiam 

tanto a comunidade interna à Unicamp como a sociedade em geral.  

O conhecimento produzido nas pesquisas e teses atinge a comunidade interna, na 

medida em que é imediatamente transferido aos alunos em seus Cursos de Graduação, Pós-

Graduação e disciplinas de Extensão.  Na indissociabilidade entre pesquisa e ensino, o 

conhecimento gerado na pesquisa traz um diferencial de qualidade para o ensino.   

Ao mesmo tempo, a divulgação dos resultados das pesquisas em periódicos 

qualificados permite a sua transferência para a comunidade acadêmica internacional.  As 

inovações do conhecimento e na tecnologia, favorecem a sociedade na medida em que são 

incorporadas nas áreas agrícola, da produção de fármacos, médica, de bioinformática, da 

preservação ambiental e muitas outras. 

Ainda, os Ensinos Médio e Fundamental são beneficiados pela produção 

acadêmica/tecnológica da Unidade, pois a produção e a divulgação de conhecimento novo 

potencializam a formação de profissionais competentes para neles atuarem. 

Há a participação de alguns docentes, discentes e servidores do Instituto de Biologia 

no Programa Ciência & Arte nas Férias, instituído pela Pró-Reitoria de Pesquisa da 

Unicamp em 2002, visando mostrar a estudantes e professores da rede pública de Ensino 

Médio o mecanismo de construção do conhecimento nas mais diferentes áreas em que a 

Unicamp atua, e ao mesmo tempo estimulando a interação Universidade-Sociedade. O IB 

tem também participado do evento “Universidade Portas Abertas” no qual o público-alvo 

tem sido composto por jovens das mais variadas escolas, seja de Campinas, cidades 

vizinhas e cidades distantes, até mesmo de escolas de outros Estados da Federação.  
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2c. A evolução da produção acadêmica/tecnológica da Unidade nos últimos 10 anos. 

 

 Desde sua instituição, o Instituto de Biologia vem demonstrando claramente uma 

vocação voltada a atividades de produção e de transmissão de conhecimento na área básica 

da Biologia. 

 A produtividade acadêmica do Instituto de Biologia pode ser identificada em termos 

de artigos publicados principalmente em periódicos científicos de expressão internacional e 

nacional, produção de livros e/ou capítulos de livros, CD-ROMs e vídeos, ao longo do 

período em análise. A produtividade tecnológica tem sua expressão nos pedidos de patentes 

e/ou privilégios. 

 Nos últimos 10 anos há dados referentes à produção das Unidades de Ensino e 

Pesquisa da Unicamp nos Anuários de Pesquisa e Anuários Estatísticos da Unicamp, ali 

inseridos através do sistema SIPEX/Unicamp. Este sistema, no entanto, tem se revelado 

pouco amigável em sua captura de dados, o que pode ter levado a uma sub-

representatividade da produção do Instituto de Biologia nesses Anuários. Nos últimos 6 

anos, conta-se também com um relato individualizado da produção, através da publicação 

dos Abstracta/IB pela Unidade, com dados informados diretamente pelos seus docentes à 

organizadora dessa publicação. O conjunto da informação permite comprovar um aumento 

na publicação de artigos científicos e de depósito e patentes e/ou pedidos de privilégios 

(Tabela 2c1). Isto ocorre ao mesmo tempo em que se registra um declínio no número total 

de docentes (soma das Partes Permanente, Suplementar e Temporária do Quadro da 

Unidade) (Tabela 2c2, Gráfico 2c1). A partir de 1998 alguns poucos docentes aposentados 

têm se aliado como professores colaboradores voluntários com atividades de produção 

acadêmica (Tabelas 2c2, 2c3). 

 O aumento na produção de artigos científicos pelo Instituto de Biologia da Unicamp 

está de acordo com dados de aumento desse item no nível nacional brasileiro, como 

detectado pela Academia Brasileira de Ciências (Krieger et al. 2002) e também merecedor 

de destaque em nota publicada recentemente no fascículo 5698 da Science (novembro de 

2004). Esta nota registra um aumento em 200% na publicação de artigos na América Latina 

entre 1998 e 2001, ultrapassando o aumento em 135% ocorrido na Ásia e o de 90% no 

Oriente Médio e África do Norte. Relata também que os maiores ganhos em produtividade 



 86

ocorreram para os cientistas brasileiros, quadruplicando a soma da produção da Argentina, 

Chile e México. 

 Nota-se um índice crescente de médias de artigos publicados por docente da 

Unidade (Tabela 2c4, Gráfico 2c1) que se revela muito mais elevado quando é 

considerada a média de artigos publicados por docente-autor no respectivo ano (Tabela 

2c5, Gráfico 2c2).  

 No período também se verifica produtividade crescente no número de teses de 

Mestrado e Doutorado pelos Programas de Pós-Graduação do IB. De 1994 a 2003 o 

número de teses defendidas quase duplicou (1,72x) e o número e teses de Mestrado, que em 

1994 era o dobro do número de teses de Doutorado, em 2003 se apresentou apenas 

ligeiramente acima deste (~1,2x) (Tabela 2c6, Gráfico 2c3). Embora a participação de 

Pós-Graduandos e de Graduandos não seja individualmente identificável no relato de 

artigos científicos pelos Relatórios dos Departamentos ou pelos Abstracta/IB (1998 a 2003) 

e/ou Anuários Estatísticos da Unicamp, ela é notória, haja visto o atendimento a esse 

parâmetro que os Programas de Pós-Graduação procuram cumprir, visando melhorias em 

seus conceitos junto à Capes. Nos últimos anos a pressão gerada pelos órgãos avaliadores 

da Pós-Graduação no país e pelos órgãos outorgantes de Bolsas de Mestrado, Doutorado e 

outras, incentivou a conversão de teses em publicações. 

 De 2002 a 2003, quando aconteceu sensível incremento na produção de artigos 

(Tabela 2c1), o número de teses defendidas não diferiu (Tabela 2c6). Depreende-se que 

tenha ocorrido a geração de artigos englobando dados gerados por teses defendidas em anos 

anteriores e/ou teses gerando mais de um artigo. 

 A evolução da produção tecnológica, mais tímida (Tabela 2c1), pode ter ocorrido 

por conta de não ter sido esta a principal vocação da Unidade, a qual tem estado mais 

centrada na construção de conhecimento novo em áreas biológicas básicas, como já 

mencionado. 

 A qualificação acadêmica do corpo docente do IB, premiada com Bolsa de 

Produtividade do CNPq, também mostra aumento, quando analisada quanto ao total de 

outorgados por corpo docente, em 2003, em comparação ao de 1992, relatado na Avaliação 

Institucional da Unicamp de 1994 (Tabela 2c7). Considerando-se os bolsistas na Categoria 

I nota-se não apenas aumento em seu número absoluto, mas duplicação em números 
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relativos (Tabela 2c7). A Unidade contou no período com 9 Bolsistas IA, incluindo-se 2 

docentes aposentados que passaram a atuar como Professores Colaboradores Voluntários e 

tiveram suas Bolsas IA renovadas. 

 Assim, o decréscimo no número do corpo docente foi também acompanhado pelo 

aumento de excelência dos docentes e de seus respectivos projetos de pesquisa em 2003, 

condizente ao perfil requerido à atribuição de tais Bolsas de Produtividade. 

 Beneficiou-se o Instituto de Biologia da atividade de Pós-Doutorandos e Jovens 

Pesquisadores, especialmente sob o financiamento da Fapesp. Em 2003 havia 26 deles 

atuando em Pesquisa no IB em 8 dos seus 11 Departamentos e no Museu de História 

Natural (Tabela 2c8). 
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Tabela 2c1.    Produção científica do Instituto de Biologia/Unicamp 

__________________________________________________________________________________________ 

Itens                                                                                                Freqüência anual   

              

1994 

  

    1995    

  

  1998 

  

 1999 

   

   2000 

  

  2001 

  

  2002 

   

  2003 

Artigos publicados 81 114 152  156 184 170 167 187 

Artigos aceitos para publicação   82  72 50 83 61 66 

Artigos submetidos à publicação   95 77 72 77 56 49 

Livros e capítulos de livros publicados 10 17 5  12 11 28 21 5 

Livros e capítulos de livros aceitos para publicação   7  17 22 10 4 25 

Artigos completos publicados em  Anais 17 10 3  7 2 12 8 1 

CD-Rom   1 - 2 1 1 - 

Vídeos   -  1 - - 4 - 

Patentes   1 - 2 1 - 5 

 

Dados de 1994 e 1995, Anuários de Pesquisa 1994 e 1995, Unicamp; dados de 1998-2003, Mello MLS, Abstracta/IB 6, 2004 
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Tabela  2c2.    Número de Docentes do Instituto de Biologia/Unicamp 

 

 

 

Docentes 

 

1994* 

 

1995* 

 

1998 

Total 

1999 

 

2000 

Anual 

2001 

 

2002 

 

2003 

Não Aposentados 158 158 133 130 126 122 124 118 

 

Aposentados Colaboradores 

Voluntários 

 

 

- 

 

- 

 

6 

 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

7 

 

TOTAL 158 158 139 139 135 131 133 125 

  

                                                     *Anuários de Pesquisa 1994 e 1995, Unicamp; Mello MLS, Abstracta/IB 6, 2004; DGRH/Unicamp 
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     Tabela  2c3.   Autoria/Co-autoria de artigos publicados/aceitos para publicação 

      por docentes do Instituto de Biologia/Unicamp em 2002/2003  

 

 
No. de Artigos 

 
Publicados/ 

 
Docente 

 

Freqüência absoluta de contribuição 
No. de Docentes do IB 

________________________________________________ 
Não Aposentados                 Aposentados 
                                   Colab. Voluntários    Outros 
 
   2002    2003               2002     2003      2002   2003 

1      27        30                    3           2            4          2 
2      18        18                    1           1 
3      11          7                                 2                         1 
4        9          8                    2 
5        4          2                                               1 
6        2          5 
7        3          4 
8        1   
9        1                                             1                         1 

10        1          1 
13                    1 
15                    1 

 

 
No. de Artigos 

 
Aceitos/ 

 
Docente 

 

Freqüência absoluta de contribuição 
No. de Docentes do Instituto de Biologia/Unicamp 

_________________________________________________ 
Não Aposentados                  Aposentados 
                                Colab. Voluntários    Outros 
2002      2003           2002       2003          2002    2003 

1   21          20                1             1                1          1 
2     6            8                1             1 
3     4            4                1             1 
4     2            5 
5                   1 
8     1 

Mello MLS, Abstracta/IB 6, 2004. 
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Tabela 2c4. Média de publicações por docente do Instituto de Biologia  

   Da Unicamp 

 

 

Ano 

 

Artigos publicados 

 

Artigos aceitos 

 

Artigos 

submetidos 

1994* 0,51   

1995* 0,72   

1998 1,09 0,58 0,68 

1999 1,12 0,51 0,55 

2000 1,33 0,34 0,53 

2001 1,28 0,62 0,58 

2002 1,24 0,45 0,42 

2003 1,48 0,49 0,40 

 

*Anuários de Pesquisa 1994 e 1995, Unicamp. 

Considerado o Corpo Docente total no ano, incluindo-se Docentes Colaboradores Voluntários; 

excluída do cálculo a Produção de autoria unicamente de não-docentes (Abstracta/IB 6, 2004; 

DGRH/Unicamp). Os índices de 2003 poderão ser mais elevados em função de dados 

complementares a serem informados em 2004/2005.  
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Tabela 2c5. Número de docentes-autores não aposentados e aposentados e médias 

de publicações nos anos de 2002 do Instituto de Biologia/Unicamp 

 

 

  
ANOS 

 
 
Itens avaliados 

 
2002 

 
2003 

 
 
Total de docentes não aposentados com autoria 
(co-autoria) de artigos 

 
78 

 
77 

 
Total de docentes aposentados com autoria de 
Artigos 
Colaboradores Voluntários 
Outros 

 
 
 

6 
5 

 
 
 

6 
4 
 

 
No. de Artigos Publicados/Docentes autores 

 
    167/89 =  1.88 

 

 
185/86 = 2.15 

 
No. de Artigos Aceitos/Docentes autores 

 
  61/39 = 1.56 

 
66/42 = 1.57 

 
 

Mello MLS, Abstracta/IB 6, 2004. 
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Gráfico 2c1. Evolução do corpo docente do Instituto de Biologia/Unicamp e de seus artigos 

publicados no período de 1994 a 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2c2. Evolução da média de artigos publicados pelo total de docentes (♦♦♦♦) (1994 a 2003) e 

da média de artigos publicados pelo total de docentes-autores (••••) (2002 a 2003) 
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Tabela 2c6.  Produção de teses do Instituto de Biologia, Unicamp. 

 

______________________________________________________________________________________________ 

          TESES                                                   Freqüência anual  

                                       

    1994 

 

  1995 

 

  1996 

 

1997 

 

  1998 

 

  1999 

 

  2000 

 

  2001 

 

  2002 

 

  2003 

 

MESTRADO 

 

  62 

 

  41 

 

69 

 

68 

 

  73 

 

 63 

 

74 

 

81 

 

91 

 

  86 

DOUTORADO   30  34 27 34   56  53 50 54 71  73 

 

TOTAL 

  

 92 

 

  75 

 

96 

 

102 

 

129 

 

116 

 

124 

 

135 

 

162 

 

159 

 

                                                                                                                   Comissão de Pós-Graduação – IB/Unicamp 
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Figura 2c3. Evolução do  Número de Teses de Mestrado e Doutorado dos Programas de Pós-

Graduação do Instituto de Biologia no período de 1992 a 2004. 
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Tabela 2c7. Freqüência de Bolsistas de Produtividade Acadêmica (CNPq) em 

2003. 

  Categorias de Bolsas   
 
 
Departamentos 

No. de 
Docentes 

(A) 

 
I - Geral 

 
1-A 

 
II 
 

 
Total 
(B) 

 

 
% B/A 

 
 

Anatomia 10 - - - - - 

Biologia Celular 07 

  01* 

2 

  1* 

1 

  1* 

1 

- 

3 

  1* 

42,9 

100,0 

Bioquímica 10 

   02* 

3 

- 

- 

- 

3 

- 

6 

- 

60,0 

- 

Botânica 15 4 1 1 5 33,3 

Fisiologia e Biofísica 13 

   01* 

2 

- 

1 

- 

4 

- 

6 

- 

46,2 

- 

Fisiologia Vegetal 05 

  01* 

3 

  1* 

1 

  1* 

- 

- 

3 

1* 

60,0 

100,0 

Genética e Evolução 10 3 1 1 4 40,0 

Histologia e Embriologia 08 1 1 2 3 37,5 

Microbiologia e Imunologia 11 2 - 2 4 36,4 

Parasitologia 11 

   01* 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

3 

- 

27,3 

- 

Zoologia 17 

   01* 

7 

- 

1 

- 

- 

- 

7 

- 

41,2 

- 

Diretoria 01 - - - - - 

Total – ano 2003 118  28 7 16 44 37,3  

   7* 2* 2* - 2* 28,6 

Total – ano 1992** 172 21 s/ inf. 31 52 30,2 

Cat. I – ano 2003  28   28 23,7  

Cat. I – ano 1992**  21   21 12,2 

 

*Profs. Colaboradores Voluntários; **Avaliação Institucional da Unicamp, 1994 
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      Tabela 2c8. Número de doutorandos e jovens pesquisadores atuando  

       no Instituto de Biologia/Unicamp em 2003. 

 

 

  

Fontes do Benefício 

Departamentos Fapesp Outras 

 

Total 

Biologia Celular 2 - 2 

Bioquímica 3 4 7 

Botânica 1 - 1 

Fisiologia e Biofísica 1 - 1 

Genética e Evolução 5  5 

Microbiologia e Imunologia 1 - 1 

Zoologia 7 - 7 

Museu História Natural 2 - 2 

TOTAL 22 4 26 
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2d. A adequação dos meios mais utilizados para a divulgação das atividades de 

pesquisa/tecnológicas 

 

  Periódicos de expressão nas mais variadas áreas da Biologia em que se inserem 

as produções específicas têm sido escolhidos para a publicação dos artigos científicos 

pelo Instituto de Biologia (Abstracta/IB, vols. 1 a 6, 1988-2003). 

 No período de 1998 a 2003 os periódicos para os quais o IB mais contribuiu  

com artigos constam do “ranking” do Journal of Citation Reports e/ou Qualis (Tabela 

2d1) (Abstracta/IB 6, 2003; http://qualis.capes.gov.br). 

 O número de resumos publicados oriundos de participações em Congressos, 

especialmente internacionais, poderia ser considerado mais um parâmetro a refletir as 

tendências em áreas de pesquisa e a inserção nessas áreas dos estudantes de Pós-

Graduação e de Graduação do IB, sendo assim um meio adequado à divulgação geral 

dessas tendências. Para esta atividade contribuíram os vários Departamentos do IB.  

O número de resumos publicados (2211) em relação ao de artigos de circulação 

internacional e nacional (1198), conforme informação dos Departamentos, guarda uma 

proporção próxima de 2. Nesse item é relevante a fração referente a Congressos 

Internacionais (594)  (Tabela 2d2). 
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Tabela 2d1. Periódicos nos quais o Instituto de Biologia mais publicou artigos científicos no  
período 1998-2003. 
 
Ordem F. Periódicos No. de 

publicações 
IF 

(2003) 
Qualis 
(2004) 

    1  Memórias do Instituto Oswaldo Cruz  29 0.688 A (CB I) 
 Toxicon 29 2.020 A (CB I, CB II) 
    2  Revista brasileira de Botânica 19 - A (CB I) 
    3 Brazilian Journal of Medical and Biological Research 17 0.740 A (CB I, CB II) 
    4  Phytochemistry 16 1.889 A (CB I, CB II) 
 Genetics and Molecular Biology 16 0.310 A (CB I) 
    5 Tissue & Cell 14 0.942 A (CB I), B (CB II) 
    6 Annals of Botany 13 1.370 A (CB I) 
    7 Brazilian Journal of Biology 12 - A (CB I) 
 Journal of Protein Chemistry 12 0.843 A (CB I) 
    8 Journal of Submicroscopic Cytology and Pathology 11 - C (CB I) 
    9 Veterinary Microbiology 10 1.571 A (CB I) 
 Revista brasileira de Zoologia 10 - A (CB I) 
  10 BBA – Protein Structure 9 2.102 A (CB I, CB II) 
 Biotropica 9 0.752 A (CB I, CB II) 
 Caryologia 9 0.337 B (CB I) 
 Anais da Sociedade Entomológica do Brasil 9 - A (Multidisciplinar) 
 Brazilian Archives of Biology and Technology 9 0.067 A (CB I), B (CB II) 
  11 FEBS Letters 8 3.609 A (CB I, CB II) 
 Brazilian Journal of morphological Sciences 8 - B (Multidisciplinar) 
 Bulletin of Marine Science 8 0.676 B (CB I), A (Ecologia) 
 Plant Systematics and Evolution 8 1.077 A (CB I, Ecologia) 
 Kew Bulletin 8 - A (CB I) 
 Journal of the Lepidopterist’s Society 8 - - 
 Novon 8 0.219 A (CB I) 
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-cont. 
 
Ordem G. Periódicos No. de 

Publicações 
IF 

(2003) 
Qualis 
(2004) 

  12 Acta Crystallographica, D 6 2.208 A (CB I) 
 European Journal of Pharmacology 6 2.353 A (CB I, CB II) 
 Canadian Journal of Physiology & Pharmacology 6 1.357 A (CB I) 
 Plant Physiology 6 1.729 A (CB I, Multidisciplinar) 
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Tabela 2d2. Produção acadêmica, conforme informação por Departamento do Instituto de Biologia/Unicamp, no período 1999-2003 
 

Departamento DBC DHE DBq DBt DGE DA DFB DMI DZ DFV DP TOTAL 

Artigos publicados em periódicos 

especializados arbitrados de 

circulação internacional 

111 83 96 78 82 36 87 63 131 56 94 917 

Artigos completos publicados em 

anais de congressos internacionais 

0 1 0 0 4 0 0 5 12 8 1 31 

TOTAL 111 84 96 78 86 36 87 68 143 64 95 948 

             

Artigos publicados em periódicos 

especializados arbitrados de 

circulação nacional 

19 3 10 59 0 1 3 17 72 16 10 210 

Artigos completos publicados em 

anais de congressos nacionais 

0 1 5 4 0 0 0 3 2 25 0 40 

TOTAL 19 4 15 63 0 1 3 20 74 41 10 250 

             

Artigos publicados em periódicos 

especializados não arbitrados e 

resumos internacionais 

1 9 35 2 0 0 9 1 5 4 2 68 

Artigos publicados em periódicos 

especializados não arbitrados e 

resumos nacionais 

0 7 0 0 0 0 0 1 3 2 7 20 
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Departamento DBC DHE DBq DBt DGE DA DFB DMI DZ DFV DP TOTAL 

Trabalhos apresentados oralmente 

em congressos especializados 

internacionais  

5 3 3 5 11 0 0 2 0 1 3 33 

             

Resumos publicados em anais de 

congresso internacionais 

46 56 55 54 50 6 63 45 116 15 88 594 

Resumos publicados em anais de 

Congresso nacionais 

185 125 160 231 216 33 124 194 153 62 134 1617 

Livros Publicados 0 0 0 11 0 1 0 0 3 0 1 16 

Capítulos de livro publicados 0 2 0 27 6 0 0 4 23 1 8 71 

             

Pós-Doutorado (em andamento) 3 0 1 1 1 0 3 1 3 0 0 13 

Pós-Doutorado (concluído) 0 0 2 0 8 0 4 2 0 0 0 16 

 

Os números que indicam os totais diferem daqueles apresentados à Tabela 2c1, se uma mesma informação tiver sido contribuída por mais de um departamento. 

 

 

DA Departamento de Anatomia DGE Departamento de Genética e Evolução 

BC Departamento de Biologia Celular DHE Departamento de Histologia e Embriologia 

DBQ Departamento de Bioquímica DMI Departamento de Microbiologia e Imunologia 

DBt Departamento de Botânica  DP Departamento de Parasitologia 

DFB Departamento de Fisiologia e Biofísica DZ Departamento de Zoologia 

DFV Departamento de Fisiologia Vegetal   
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2e. Os principais tipos de indicadores dessa produção e sua pertinência para a 

avaliação da Unidade, comparando-a com similares no país e no exterior. 

 

Como indicadores da produtividade  acadêmica do IB podem ser considerados não 

apenas os critérios numéricos (freqüências) de seus produtos, incluindo-se aí o número de 

teses de Mestrado e de Doutorado de seus Programas de Pós-Graduação (Tabela 2c6, 

Gráfico 2c3), mas também a evolução da inserção dos artigos produzidos pela Unidade em 

periódicos com maiores exigências de aceite (Tabela 2e1).  

Deve-se lembrar que a consideração do número de artigos publicados aparece como 

um parâmetro utilizado em diversos estudos nacionais e internacionais que avaliam a 

produção de conhecimento novo no mundo, políticas de investimento em pesquisa, e 

cenário político no amplo sentido, tendo merecido especial realce o aumento nos últimos 

anos na produção de artigos por autores brasileiros no contexto mundial (Krieger et al. 

2002, Science 2004).  
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Tabela 2e1. Frequência de valores do fator de impacto (IF) dos periódicos nos 

quais foram publicados artigos pelo Instituto de Biologia 

   IF     1 9 9 8   1 9 9 9   2 0 0 0    2 0 0 1   2 0  0 2   20 03 

   FA   FR   FA   FR    FA   FR  FA  FR  FA   FR FA FR 

Sem 

menção 

58 38.1 34 21.8 58 31.5 52 30.6 42 25.1 30 16.0 

<0.400 13 8.6 15 9.6 8 4.4 12 7.0 14 9.6 14 7.5 

0.401- 

1.000 

33 21.7 26 16.7 45 24.5 35 20.6 38 22.7 39 20.9 

1.001- 

2.000 

29 19.1 48 30.8 45 24.5 56 33.0 41 24.5 43 23.0 

2.001- 

4.000 

13 8.6 25 16.0 17 9.2 12 7.0 26 15.5 55 29.4 

4.001- 

10.000 

6 3.9 7 4.5 8 4.3 2 1.2 6 3.6 5 2.7 

>10.000 - - 1 0.6 3 1.6 1 0.6 - - 1 0.5 

Valores baseados em “ranking” do Journal of Citation Reports ;FA, frequência 

absoluta;FR, frequência relativa (%) – Abstracta/IB, 2004 

 

 

Não houve por parte dos Departamentos um consenso na definição de “artigo 

publicado em periódico de circulação internacional” e “artigo publicado em periódico de 

circulação nacional”. Para não entrar numa discussão improdutiva nesse setor, preferiu-se 

adotar como um dos indicadores gerais para avaliação da produção acadêmica do IB o fator 

de impacto dos periódicos em que se encontram publicados os artigos encaminhados por 

docentes e aqueles produzidos por pesquisadores colaboradores voluntários (quando não 

em conjunto com docentes) da Unidade. Observa-se um decréscimo na produção de artigos 

em periódicos não incluídos na listagem do Journal of Citation Reports e um aumento na 
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produção de artigos em periódicos com índice de impacto no intervalo de 2,001 a 4,000 

(Tabela 2e1). Isto significa um aumento na eficiência dos autores em vencerem tal desafio. 

Saliente-se também a ocorrência de publicações importantes para o cenário nacional e 

internacional em áreas diversas do conhecimento biológico em periódicos da maior 

expressividade, medida por um elevado índice de impacto (Tabela 2e2). 

Porém, não se exclui a importância de publicações de caráter significativo em 

periódicos não incluídos na listagem pelo JCI, por entenderem seus autores que deveriam 

estar prestigiando periódicos nacionais que certamente em futuro próximo poderão estar se 

firmando em cenários internacionais, ou por conveniência para publicar manuscritos de 

grande tamanho, elevado número de ilustrações e também, por foro íntimo.  

A falácia do valor do índice de impacto foi considerada por membros da Área de 

Ciências Biológicas da Academia Brasileira de Ciências, em Conferência Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em setembro de 2001 (Krieger et al. 2002) como 

conscientizadora de tomada de decisões na escolha de periódicos para publicação de seus 

trabalhos por parte de alguns autores. Há que se considerar também que para determinadas 

áreas do conhecimento (ex.:  Ecologia) importantes achados e conclusões podem parecer 

menos destacados no conjunto das contribuições biológicas porque os principais periódicos 

nessas áreas não são detentores dos mais elevados índices de impacto.  
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Tabela 2e2. Periódicos com elevado índice de impacto (IF),  

por ordem decrescente desse fator, nos quais o IB teve publicações no  

período 1998-2003. 

 

Periódicos Anos IF 

Nature 2000 (2) 29.491 

PNAS, USA 2001, 2003 10.896, 10.272 

Plant Cell 1998, 1999 9.709, 10.463 

Genome Research 2003 9.635 

Current Opinion on Plant Biology 2002 9.504 

Trends in Plant Science 2000 9.350 

The Journal of Neuroscience 2000 8.955 

The Journal of Biological Chemistry 1999 7.666 

Trends in Ecology and Evolution 2000 7.621 

Plant Physiology 2002 (2), 2003 5.800, 5.634 

Proteomics 2003 5.766 

Nucleic Acids Research 2000 5.748 

Diabetologia 2003 5.689 

Free Radicals on Biology and Medicine 2001, 2002 5.082, 5.533 

Journal of Molecular Biology 1999 5.501 

Systematic Biology 2000 5.309 

Endocrinology 2003 5.060 

                                                                                            

                                                                                             Abstracta/IB, 1998-2003 
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2f. As principais fontes de financiamento bem como a adequação da política 

interna de alocação de recursos e política pública/privada de financiamento para as 

diversas atividades. 

 

O IB se valeu do apoio da Unicamp e das principais entidades de fomento nacionais 

como fontes de financiamento à pesquisa. A quase totalidade dos recursos para 

financiamento das atividades de pesquisa no IB, incluindo-se recursos para bolsas, proveio 

de três instituições oficiais ou sejam: Capes, CNPq e Fapesp. 

Nos período 1999-2003 foram aplicados no IB R$63.301.000,00. Desses, 

aproximadamente 40% foram utilizados para pagamento de Bolsas (Iniciação Científica, 

Mestrado, Doutorado e Pós-Doc), com colaboração predominante do CNPq e Capes. Os 

60% restantes subsidiaram projetos de pesquisa, com grande predomínio de verbas da 

Fapesp. 

Dois tipos de projetos merecem destaques: projetos individuais que consumiram 

R$19.542.000,00 e projetos especiais com R$13.973.000,00 (Figura 2f1).   

Figura 2f1. Fontes de recursos financeiros em reais recebidos pelo Instituto de 

Biologia da Unicamp, no período de 1999 a 2003. 

 

Recursos Extra-orçamentarios- R$ 63.301.000,00 

19542

13973945

3000
24841

Projetos FAPESP

Projetos especiais 

CNPq + Finep

Bolsas de Pós

Recursos Proap -
CAPES

Em R$1000 



108 

Os recursos extra-orçamentários para financiamento de bolsas e pesquisa 

corresponderam a 37% do total de recursos recebidos pelo IB no qüinqüênio. Esses 

recursos foram administrados exclusivamente pelo docente responsável junto à fonte 

financiadora. Contudo, uma parcela importante destas verbas foi cedida para melhoria das 

condições da infraestrutura do IB. Destaca-se a implantação e melhoria da rede de 

computação e dos mini-biotérios em vários departamentos. 

 

Projetos especiais conduzidos por vários Grupos do IB nos últimos 5 anos:  

Projetos de pesquisa 

- CNPq/PRONEX: Alterações nos mecanismos de secreção e ação da insulina no 

diabetes mellitus: relações com nefropatias, dislipidemias e hipertensão. Coordenado por A. 

C. Boschero, Departamento de Fisiologia e Biofísica do IB/Unicamp e desenvolvido em 

colaboração com docentes da FCM/Unicamp e da Unesp, Rio Claro (Proc. N. 134/97 - 

valor R$810.000,00). 

- Temático/Fapesp: Estudo dos mecanismos de secreção e ação da insulina em 

diferentes modelos animais: neonatos, desnutridos, hiperlipidêmicos e resistentes a 

insulina. Coordenado por A. C. Boschero e desenvolvido em colaboração com docentes do 

Departamento de Fisiologia e Biofísica do IB/Unicamp (Proc. N. 98/12139-1 - valores R$ 

365.549,39 + U$85,180.59). 

- Temático/Fapesp: Estudo do mecanismo de secreção de insulina em células B 

pancreáticas durante o período perinatal e na prenhez. Participação das vias de sinalização 

da prolactina e da insulina nas várias etapas do processo secretório e alterações induzidas 

por desnutrição protéica e distúrbios do metabolismo lipídico. Coordenado por A. C. 

Boschero e desenvolvido em colaboração com docentes do Departamento de Fisiologia e 

Biofísica do IB/Unicamp da FCM/Unicamp, do ICB/USP e da Unesp, Bauru (Proc. N. 

02/13218-0 - valor R$ 1.096.249,80). 

- Genoma de Xylella fastidiosa. Coordenado por G. A. G. Pereira, Departamento de 

Genética e Evolução do IB/Unicamp, em colaboração com docentes do IB/Unicamp e em 

rede com vários laboratórios do Estado de São Paulo (Proc. Fapesp N. 97/13466-3 - valores 

R$455.574.80 + R$252.728,41). 
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- Genoma Humano do Câncer. Coordenado por G. A. G. Pereira, Departamento de 

Genética e Evolução do IB/Unicamp, em colaboração com docentes do IB/Unicamp e em 

rede com vários laboratórios do Estado de São Paulo (Proc. Fapesp N. 99/03667-7 - valores 

R$109.597,04 + US$91.155,09). 

- AEG – Agronomical Environmental Genomes. Coordenado por P. Arruda, 

Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp em colaboração com docentes do 

IB/Unicamp e em rede com outros laboratórios do Brasil (Proc. Fapesp N. 00/10153-9 - 

valor R$596.332,20). 

- AEG – Agronomical Environmental Genomes. Coordenado por G. A. G. Pereira, 

Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp em colaboração com docentes do 

IB/Unicamp e em rede com outros laboratórios do Brasil (Proc. Fapesp N. 00/10154-5 - 

valores R$169.295,64 + US$65.560,00). 

- Genoma de Crinipellis perniciosa, fungo causador da vassoura de bruxa em 

plantações de cacau. Governo do Estado da Bahia. Coordenado por G. A. G. Pereira, 

Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp, em colaboração com pesquisadores 

do Estado de São Paulo e principalmente do Estado da Bahia (Secretaria de Agricultura do 

Estado da Bahia – SEAGRI - valor R$1.148.500,00). 

- Ampliação da Rede Genômica do Estado da Bahia - Genoma de Crinipellis 

perniciosa, fungo causador da vassoura de bruxa em plantações de cacau. Coordenado por 

G. A. G. Pereira, Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp, em colaboração 

com pesquisadores do Estado da Bahia (Proc. MCT/CNPq – Projeto Genomas Regionais - 

valor R$900.000,00). 

- Genoma funcional (Proteôma) de Xylella fastidiosa. Coordenador C. Novello, 

Departamento de Bioquímica do IB/Unicamp, em colaboração com outros docentes do 

IB/Unicamp e em rede com outros laboratórios do Estado de São Paulo (Proc. Fapesp 

98/16312-0 Valor R$1.418.801.50). Em continuação a esse projeto foi concedido outro 

sobre Proteôma de membrana de Xylella fastidiosa (Proc. Fapesp N. 01//07834-7 - valor 

R$150.000,00). 

- Inovação Tecnológica - Desenvolvimento de marcadores moleculares a partir de 

ESTS de cana-de-açúcar para seleção de características economicamente importantes. 

Coordenado por A. P. Souza, Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp e 
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desenvolvido com outros pesquisadores do Estado de São Paulo (Proc. Fapesp N. 

02/01167-1 -valor R$412.347,62). 

- Projeto Genoma Fapesp. Laboratório de Seqüenciamento. Coordenado por P. 

Arruda, Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp (Proc. Fapesp N. 97/13475-

2 - valor R$407.014,47). 

- Projeto Genoma SUCEST. The sugar cane EST project. Coordenado por P. 

Arruda, Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp (Proc. Fapesp N. 98/12250-

0 - valor R$2.346.242,50). 

- Rede Brasileira de Pesquisa do Genona de Eucalyptus. Participação de G. A. G. 

Pereira, Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp, em colaboração com 8 

Universidades brasileiras e 12 empresas privadas (Finep - valor R$150.000,00). 

- Mapeamento de caracteres qualitativos em cana-de-açúcar. Coordenado por A. P. 

Souza, Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp, PADCT. (Proc. SBIO-

01/97-04-4 - valor R$148.200,00). 

- Pesquisa Aplicada. Desenvolvimento de marcadores moleculares a aprtir de ESTS 

de cana-de-açúcar. Coordenado por A. P. Souza, Departamento de Genética e Evolução do 

IB/Unicamp (Proc. Fapesp - valor R$347.546,95). 

- Strengthening of the Biota/Fapesp information system and study of the 

development of a gis for the program. Coordenado por C. A. Joly, Departamento de 

Botânica do IB/Unicamp (Proc. Fapesp N. 98/05117-1 - valor R$883.279,70). 

Recentemente recebeu aditivo (Proc. Fapesp N. 03/01214-2 - valor R$119.156,25). 

- Multiusuário. Seqüenciador Applied 377. Coordenado por A. P. Souza, 

Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp (Fapesp – valor US$120,000.00). 

 

Projetos Didáticos: 

- Desenvolvimento de material didático multimídia e aplicação em escolas de 

ensino fundamental e médio. Coordenado por V. Solferini, Departamento de Genética e 

Evolução do IB/Unicamp (CNPq - valor R58.332,80). 

- Utilização de Evoluindo em Genética, um Jogo Educativo como Instrumento de 

Ensino para primeiro e segundo graus. Coordenado por O. H. O. Pavan, Departamento de 

Genética e Evolução do IB/Unicamp (Fapesp - valor R$49.960,00). 



111 

- Programa Pró-Ciência Capes/Fapesp. Coordenado por O. H. O. Pavan, 

Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp (Fapesp - valor R$36.000,00). 

- Museu Dinâmico de Ciências de Campinas. Rumo a uma nova fase. Coordenado 

por O. H. O. Pavan, Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp (CNPq - valor 

R$100.000,00). 

- Olimpíada Nacional Evoluindo Saúde. Coordenado por O. H. O. Pavan, 

Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp (CNPq - valor R$100.000,00). 

- Olimpíada Nacional Evoluindo Genética. Coordenado por O. H. O. Pavan, 

Departamento de Genética e Evolução do IB/Unicamp (CNPq - valor R$120.000,00). 

- O uso de Jogos Educativos e aulas práticas especiais como instrumento de 

atualização em Genética. Coordenado por O. H. O. Pavan, Departamento de Genética e 

Evolução do IB/Unicamp (Capes/Fapesp Programa Pró-Ciência - valor R$80.890,00). 

- Ciência Para Todos. Coordenado por P Arruda (Proc. Fapesp N.00/11004-7 - valor 

R$309.550,00). 
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3. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES DE ENSINO 

  

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS 

  

   

   As atividades de Ensino de Graduação, de Pós-Graduação e de outras formas que não se 

enquadram na modalidade extensão (serão tratadas em itens posteriores), são estruturadas 

de modo bastante diferenciado nas diversas Unidades de Ensino e Pesquisas. Por isto, 

respeitando as características particulares de cada área, seria recomendável que a avaliação 

interna abordasse alguns aspectos que são comuns entre as Unidades, entre eles os 

quantitativos e os que permitem o cumprimento da deliberação CEE 04/00, e 

complementasse a avaliação com análises que respeitassem a cultura da área de atuação. 

 A Avaliação Interna das Unidades de Ensino e Pesquisas está dividida em quatro tópicos: 

   

 3.1. Avaliação Interna das atividades de Ensino de Graduação; 

 3.2. Avaliação Interna das atividades de Ensino de Pós-Graduação; 

 3.3. Avaliação Interna das atividades de Ensino de Residência Médica; 

 3.4. Outros. 

   

 Dados sobre as atividades de ensino podem ser obtidos no banco de dados SIPEX, nos 

Anuários Estatísticos da Unicamp e em relatórios de avaliação externos pré-existentes de 

diversos tipos, entre eles: o de Avaliação dos Cursos de Graduação (MEC), o de Avaliação 

dos Cursos de Pós-Graduação (Capes) etc. 
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3.1. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

  

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS 

  

   

   

 As diferentes Unidades de Ensino e Pesquisas podem ter envolvimentos distintos com os 
cursos de Graduação. Na Unicamp podem ser identificados os seguintes tipos de 
envolvimento: 
   
 1. curso de Graduação de responsabilidade de uma Unidade de Ensino e Pesquisas; 
 2. curso de Graduação cuja responsabilidade é compartilhada por mais do que uma 
Unidade de Ensino e Pesquisas; 
 3. Unidades que ministram disciplinas para outros cursos; 
 4. disciplinas ou cursos ministrados para outras instituições. 
 
 Dadas as diferenças intrínsecas entre essas formas de envolvimento, recomenda-se que a 
Avaliação Interna seja feita para cada uma delas em separado: para cada curso sob 
responsabilidade da Unidade, para cada curso compartilhado, para as disciplinas 
ministradas para outros cursos e para atividades para outras instituições. 
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3.1. Avaliação Interna das Atividades de Ensino de Graduação 

 

3.1.1. Avaliação Interna dos Cursos sob responsabilidade da Unidade 

 

a. Aspectos gerais do curso: projeto do curso, perfil profissional, grade curricular e 

diretrizes curriculares; tendências da evolução do perfil profissional: 

 

O Instituto de Biologia da Unicamp (IB/Unicamp) tem sob sua responsabilidade dois 

Cursos de Graduação: o Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas, 

ministrado no período diurno em oito semestres, e o Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas, ministrado no período noturno em 10 semestres.  

O Curso de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas do período diurno 

(CCBd) tem três Modalidades: Ambiental, Molecular e Médica.  Associada às Modalidades 

Biológicas (Ambiental e Molecular) é possível a opção apenas pelo Bacharelado ou 

também pela Licenciatura. 

Estas opções foram implementadas em 1989, como conseqüência de uma ampla 

discussão pelos docentes e discentes do IB, frente aos novos desafios que se faziam 

presentes naquela época para a formação do Biólogo. A estrutura curricular então planejada 

está em vigor até os dias atuais, com alterações que serão descritas posteriormente.  

Exceção a esta afirmativa diz respeito à Modalidade Médica que foi retirada do conjunto de 

opções a partir de 2001.  A justificativa para esta ação seria a baixa demanda pelos alunos 

do Curso. No entanto as atividades de Graduação associadas a esta Modalidade ainda estão 

presentes, uma vez que as disciplinas específicas da mesma deverão ser oferecidas pela 

Unidade até o ano de 2007.  

Para o Curso de Ciências Biológicas do período noturno (CCBn) só há uma 

Modalidade, ou seja, a Licenciatura. O Curso foi implantado em 1993 e passou por 

alterações curriculares para adequar-se também a desafios presentes.  

Nos dois Cursos o potencial vocacional do Instituto de Biologia está presente, ou 

seja, o da formação de um Biólogo capaz de atuar de maneira destacada na pesquisa básica 

e aplicada, assim como no ensino das diferentes áreas das CB.  
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A análise da estrutura curricular do CCBd mostra que o mesmo está organizado sob a 

forma de créditos em disciplinas, incluindo-se aí dois Estágios Supervisionados como 

obrigatórios para a conclusão do Bacharelado e mais um estágio obrigatório para a 

conclusão da Licenciatura.  As disciplinas são oferecidas no sistema semestral, com os 

conhecimentos das diferentes áreas das Ciências Biológicas distribuídos principalmente ao 

longo dos três primeiros anos.  A responsabilidade pelas disciplinas de graduação é dos 

Departamentos. 

Disciplinas relacionadas à formação pedagógica estão distribuídas ao longo dos 

quatro anos e têm sido ministradas pela Faculdade de Educação da Unicamp (FE/Unicamp) 

parceira do Instituto de Biologia nos seus Cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas.  

Os conteúdos básicos das diferentes áreas das CB, nos seus níveis moleculares, 

celulares e evolutivos estão fundamentalmente distribuídos ao longo dos quatro primeiros 

semestres; nas disciplinas de Bioquímica, Biologia Celular, Genética, Genética e Evolução, 

Imunologia, Microbiologia, Parasitologia, Botânica, Fisiologia Vegetal, Zoologia e 

Ecologia, além da Fisiologia Animal, da Embriologia e Histologia e da Anatomia.  

Os conteúdos relativos às áreas de Ciências Exatas (Matemática, Química, Física e 

Estatística) e das Ciências da Terra (Geologia) estão dispostos nos seis primeiros semestres, 

sendo todos eles de responsabilidade dos Institutos das áreas pertinentes. 

Ao conjunto destes conteúdos, distribuídos em diferentes disciplinas obrigatórias ao 

longo fundamentalmente dos cinco primeiros semestres denomina-se o Núcleo Comum ao 

Curso. Todos os alunos cursam estas disciplinas que lhes permitem uma visão integrada das 

CB, generalista, porém com um cunho científico aplicado, com fundamentação teórica e 

prática adequadas para o seu desenvolvimento.  Com as estratégias utilizadas torna-se 

possível trazer o aluno para o conhecimento e para o interesse pela pesquisa da diversidade 

e níveis de organização e funcionamento dos seres vivos e para as suas relações 

filogenéticas e evolutivas, bem como para as suas distribuições e ações no meio em que 

vivem.  

Disciplinas voltadas para os fundamentos filosóficos e sociais, como Antropologia 

ou Filosofia ou mesmo Metodologia da Ciência, infelizmente não estão inseridas na 

estrutura curricular. 
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A partir do 50 semestre o aluno opta por uma Modalidade e fica então sujeito a um 

conjunto de créditos (disciplinas), considerados eletivos de Modalidade, que equivalem 

aproximadamente, nas três diferentes Modalidades, a 30% do total de créditos a serem 

cursados. Estão incluídas nestas disciplinas aquelas denominadas de Iniciação Científica 

(04 créditos) e as de Estágio Supervisionado (24 créditos para as Modalidades Biológicas e 

48 créditos para a Modalidade Médica). 

As Modalidades Biológicas - Molecular e Ambiental - pressupõem ainda que os 

alunos efetivem de 12 a 18 créditos cursando qualquer disciplina da Unicamp, ou mesmo 

fora dela, para o cumprimento de créditos exigidos para o Bacharel (210 créditos ou 3150 

horas). 

De maneira geral, os conteúdos ministrados nas disciplinas de cada uma das 

Modalidades pressupõem a formação de Biólogos com orientações diferenciadas.  Assim, 

dentro da Modalidade Médica os alunos retomam conteúdos de Anatomia, Bioquímica e 

Genética, Microbiologia e Imunologia, Parasitologia, Histologia e Anatomia Humana, 

dessa vez não só mais aprofundados, como também voltados para o entendimento da saúde 

humana. As disciplinas de Anatomia Patológica, Farmacologia e Genética Médica são 

ministradas pela FCM.  

No caso da Modalidade Biológica Ambiental, há um conjunto de disciplinas 

envolvendo os conteúdos de Ecologia Animal e Vegetal, Botânica e Fisiologia Vegetal, 

Mecanismos de Evolução, Entomologia Básica, Parasitologia Animal e Zoologia de 

Invertebrados Vertebrados.   

Para a Modalidade Biológica Molecular voltam a ser vistos os conteúdos de 

Bioquímica e Biologia Celular, Genética e Princípios do Melhoramento Genético, além da 

Microbiologia e Imunologia e a Fisiologia Vegetal.  

Em todas as Modalidades os conteúdos são abordados de maneira a levar à 

formação de um Bacharel capaz de atuar em pesquisa básica e aplicada, capaz de entender e 

aplicar processos biotecnológicos, capaz de buscar sua formação continuada e 

adequadamente inserido na visão de uma sociedade sustentável. 

É característica de aproximadamente 90% do total de disciplinas a presença de 

atividades obrigatórias de campo (excursões) ou de laboratório, em um universo constituído 

pelas “aulas práticas”.  Essas atividades permitem ao aluno o contínuo contato com técnicas 
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e metodologias atualizadas, fundamentais para o desenvolvimento de habilidades 

associadas ao conhecimento.  

É também nestas atividades que os alunos têm contato com métodos que lhes 

permitem interpretar, analisar, elaborar e executar pequenos projetos de pesquisa, que os 

encaminha e incentiva para as práticas da investigação científica.  Trabalhando em projetos 

associados aos conteúdos da área, é comum a apresentação de resultados por meio de 

relatórios e apresentações orais.  Sob a forma de seminários, tanto dados obtidos pelo aluno 

como aqueles de trabalhos científicos são analisados. Com isso há o contato do aluno com 

as principais revistas de divulgação científica, de circulação nacional e internacional, o que 

também lhe permite o desenvolvimento de visão crítica e habilidades da própria 

apresentação oral.  É também nestas atividades que ações para o trabalho em equipe são 

estimuladas e que o ensino contextualizado e problematizado é colocado para o aluno, 

também com o objetivo de mostrar a indissociabilidade entre a pesquisa e o ensino. 

Para todos os alunos é obrigatória a realização de dois Estágios Supervisionados 

(ES) além de duas disciplinas de Iniciação Científica. Seguindo o que determina o 

Conselho de Biomedicina, os alunos cursam 48 créditos (720 horas) e para as Modalidades 

Biológicas são requeridas 360 horas.  O aluno da Modalidade Médica opta por uma área 

específica (dentro de todas as áreas das CB relacionadas à saúde do homem) ou por um ES 

em Laboratório Clínico, que é de responsabilidade da Faculdade de Ciências Médicas da 

Unicamp. 

Os ES podem ser realizados junto aos diferentes laboratórios do IB, ou em outras 

Unidades de Ensino e Pesquisa da Unicamp, ou em seus Centros e Núcleos, sempre sob a 

supervisão de um docente.  Ainda, é facultado ao aluno realizar o ES em qualquer outra 

Instituição Pública ou Privada, que atue em pesquisa ou em obtenção de produtos, sob a 

supervisão de um orientador com no mínimo com título de Mestre. 

A quase totalidade dos alunos de CCBd começa suas atividades na Iniciação 

Científica (IC) já no segundo ano de sua estada na Universidade, junto aos laboratórios de 

pesquisa da própria Unidade, levados ou pelo interesse pela área ou por afinidades com 

docentes e alunos daquele local.  Nas atividades de IC, que muitas vezes se completam com 

o ES, os alunos desenvolvem projetos de pesquisa ligados à área do orientador e recebem 

todo o treinamento necessário para a sua formação para a pesquisa, levando em conta o 
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rigor científico necessário, a capacidade de trabalho em equipe e o desenvolvimento de 

habilidades. 

A estrutura curricular do CCBd permite ainda a formação do professor ou 

licenciado em CB. Além das Práticas Pedagógicas, um conjunto de disciplinas para o 

entendimento do funcionamento do Ensino Fundamental e Médio é ministrado. No último 

período o aluno cursa um Estágio em Prática de Ensino em Biologia, onde pode vivenciar 

as escolas do Ensino Médio, tanto da rede pública como da privada.  O aluno vivencia 

ainda alguns aspectos relativos à instrumentação para o ensino de Biologia para o nível 

médio.  Há uma preocupação constante para a formação de um educador, consciente de seu 

papel como agente transformador e apto a estabelecer relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade.  

Há poucas disciplinas com um caráter integrador que articula os conhecimentos 

biológicos e a Educação, não permitindo assim ao aluno o contato com as questões que 

envolvem a formação de professores sob a ótica dos docentes da Unidade. Criou-se, então, 

o (pré)conceito de que “a formação do licenciado estaria relegada a uma importância 

menor, já que temos um potencial vocacional para a formação do pesquisador e 

praticamente todos os alunos terminam por se inserirem em programas de pós-graduação”.  

Também, outro (pré)conceito existente para muitos dos docentes do IB é que a formação de 

professor seria “função” da Faculdade de Educação. No entanto tem-se percebido que 

muitos alunos têm buscado sua inserção como professores/educadores em escolas de 

Ensino Fundamental e Médio, das redes pública e privada. 

A responsabilidade pelas disciplinas é dos Departamentos específicos, sendo as 

mesmas ministradas na sua maioria por mais de um docente.  Todos os Departamentos do 

IB atuam na Graduação e a carga horária de cada uma das disciplinas, bem como suas 

alocações ao longo do curso, foram determinadas visando a inserção de conhecimentos de 

maneira sólida e crescente.  

Conclui-se que o CCBd conduz à formação de um aluno, com um perfil 

profissional, que lhe permite: 1) atuar em pesquisa nas diferentes áreas das Ciências 

Biológicas e áreas de sua interface, gerando conhecimentos básicos ou aplicados; 2) atuar 

na docência em diferentes níveis; 3) atuar em equipes multidisciplinares de pesquisa ou de 

obtenção de produtos biotecnológicos; 4) ter visão crítica da produção científica e das ações 
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voltadas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país e, 5) estar consciente da 

necessidade da sua formação continuada e do papel que pode ter na busca por uma 

sociedade sustentável. 

 

A análise da estrutura curricular do CCBn mostra que a mesma está organizada sob a 

forma de créditos em disciplinas oferecidas no sistema semestral, com os conhecimentos 

das diferentes áreas das Ciências Biológicas e daqueles relativos à formação de professores, 

distribuídos ao longo dos 10 semestres do curso.  Há um total de 182 créditos, equivalentes 

a 2730 horas.  

 O CCBn foi estruturado de maneira tal que a grande maioria das disciplinas tem 

ementas e conteúdos equivalentes àquelas do núcleo comum do CCBd. Quase que a 

totalidade das disciplinas das áreas de CB são ministradas pelos mesmos docentes.  Assim, 

os conteúdos básicos das diferentes áreas das Ciências Biológicas, nos seus níveis 

moleculares, celulares e evolutivos estão distribuídos nas mesmas disciplinas que têm, 

inclusive, o mesmo número de créditos. As mesmas atividades teórico-práticas 

desenvolvidas nas disciplinas do CCBd estão presentes.  

Algumas diferenças entre os dois cursos, no entanto, estão presentes.  Uma delas é a 

não existência de uma disciplina de Introdução à Ecologia, disciplina do primeiro semestre 

do CCBd.  Por outro lado no CCBn existe uma disciplina, denominada Fitogeografia, 

ministrada para os alunos formandos. 

Mais recentemente, foram incluídas como obrigatórias, duas disciplinas de Iniciação 

Científica, com quatro créditos no total, que os alunos devem cursar após integralização de 

pelo menos 30% do total de créditos obrigatórios. 

Da mesma maneira, os conteúdos relativos às áreas de Ciências Exatas (Matemática, 

Química, Física e Estatística) e das Ciências da Terra (Geologia) estão contemplados na 

estrutura curricular e são de responsabilidade dos Institutos das áreas pertinentes.  

Disciplinas relacionadas à formação pedagógica estão distribuídas ao longo de todos 

os semestres e têm sido ministradas pela FE/Unicamp. 

Disciplinas voltadas para a formação de professores, sob responsabilidade dos 

docentes do IB, de caráter eletivo porém com um número mínimo de 12 créditos a serem 

cursados, são oferecidas nas áreas de Botânica, Biologia Celular, Ecologia, Zoologia, 
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Fisiologia Humana e Microbiologia, Imunologia e Parasitologia.  Nestas disciplinas, assim 

como naquelas ministradas pela FE/Unicamp, busca-se contemplar a formação do aluno 

para uma visão geral da educação no país e para os processos formativos dos educandos.  

Também, é em parte delas que a instrumentação para o ensino principalmente da Biologia 

está inserido.  Um caráter positivo dessas disciplinas é que em algumas delas tem havido 

parcerias com docentes da FE, buscando a melhor formação do aluno. 

Os alunos de CCBn realizam suas Iniciações Científicas (IC) tanto nos 

Departamentos do IB, em outras Unidades de Ensino e Pesquisa e também em Institutos de 

Pesquisa da região, onde desenvolvem projetos aplicando a metodologia científica para o 

planejamento e execução de uma pesquisa, buscando o entendimento dos processos 

biológicos e biotecnológicos e a geração de conhecimento novo. Nestas atividades de IC o 

aluno também desenvolve habilidades para a sua inserção no mercado de trabalho e para o 

entendimento da necessidade de sua formação continuada. 

Ao aluno do CCBn é possível cursar como extracurriculares, as disciplinas eletivas 

de Modalidades do CCBd, a partir de seu quinto semestre, o que lhe permite aproximar-se 

mais do bacharelado e complementar sua formação.  Ao mesmo tempo há também um 

maior contato com os alunos dos dois períodos. 

Ficou delegada mais à FE/Unicamp a formação do aluno para as práticas da 

docência, enquanto um futuro educador/professor. Para habilitar o aluno e para enfatizar a 

instrumentação para o ensino de Ciências e para o ensino de Biologia, os alunos do CCBn 

cursam dois Estágios de Práticas de Ensino em seu último ano de curso, sendo um deles em 

Ciências e o outro em Biologia. Neste sentido já é possível determinar por uma das 

principais diferenças entre as duas Licenciaturas.  Apenas os alunos do período noturno 

estão habilitados para a docência em Ciências no Ensino Fundamental.  Estas disciplinas 

também são de responsabilidade da FE/Unicamp e permitem ao aluno vivenciar a escola, 

conhecer suas atividades e estrutura, bem como os seus problemas.   

 Ações no sentido de mudanças nas Licenciaturas estão sendo tomadas, visando a 

adequação do IB ao que está preconizado nas diretrizes curriculares para a Formação de 

Professores.  

Como no CCBd, a responsabilidade pelas disciplinas é dos Departamentos 

específicos, e todos os Departamentos do IB atuam no curso. A carga horária de cada uma 
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das disciplinas, bem como sua distribuição ao longo do curso, foram determinadas visando 

a inserção de conhecimentos de maneira sólida e crescente.  

Com a formação recebida durante a graduação, o aluno do curso de CCBn insere-se 

em programas qualificados de pós-graduação, não só na própria Unicamp, como também 

nas mais conceituadas Instituições de Ensino e/ou Pesquisa do país.  

Ao término de sua graduação, o aluno do CCBn tem habilidades e competências 

desenvolvidas que lhe permite; 1) atuar em pesquisa básica ou aplicada, nas áreas de 

Ciências Biológicas e na área de Educação; 2) atuar em equipes multidisciplinares de 

pesquisa ou de produção de produtos biotecnológicos; 3) atuar na transmissão e construção 

do conhecimento para diferentes níveis escolares, pautando sua ação pela ética e 

compromisso com a qualidade de vida da sociedade e 4) estar consciente da necessidade da 

sua formação continuada e do papel que pode ter na busca por uma sociedade sustentável.  

 

a. Destaque se no período houve inovações e iniciativas relevantes para a melhoria 

do ensino.  Avalie as medidas implantadas, se existirem. 

 

Avaliações internas dos cursos. No período em questão algumas ações conjuntas, além de 

muitas individuais que estão continuamente em curso, foram tomadas no sentido da 

melhoria do ensino de Graduação.   

Destaque-se ações da Direção da Unidade e das Coordenações de Ensino de 

Graduação no sentido de constituir Grupos de Trabalho (GT), com docentes e discentes da 

Unidade, para realizarem avaliações.  Dois GT foram constituídos em 2000, quando da 

gestão da Profa. Maria Luiza Silveira Mello: o GT-Biogeral, que analisou o CCBd e o GT-

Biomed que verificou a pertinência de ingresso específico na Modalidade Médica.  

 Os relatórios destes dois Grupos de Trabalho, apesar de apresentarem algumas 

conclusões equivocadas pela falta de um banco de dados consistente na Universidade para 

as diferentes ações associadas ao ensino de Graduação, permitiram à Unidade estar mais 

uma vez discutindo sua Graduação e revendo ou introduzindo mudanças tanto em 

conteúdos de disciplinas como na estrutura curricular.  

 As conclusões que vieram desses GT foram parcialmente introduzidas, quer 

relativas à infra-estrutura, quer com relação a condutas administrativas. 
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 As ações individuais dizem respeito principalmente a conteúdos de disciplinas e 

estratégias de ensino. A revisão dos conteúdos ministrados em disciplinas é uma prática 

constante em muitas delas, principalmente as de caráter eletivo, exatamente por permitirem 

a expressão de uma certa flexibilidade curricular.  

 Disciplinas do tipo BD: caracterizam-se como experimentais e são inicialmente de 

responsabilidade da Comissão de Graduação e não de Departamentos. Nelas, qualquer 

professor, inclusive de fora da Unidade, pode ministrar conteúdos ou temáticas não 

construídas a partir de ementas fixas.  Ou seja, se há uma demanda por parte dos alunos 

referente a uma temática qualquer, a Coordenação de Graduação busca um docente para a 

sua ministração.  Ainda, para um professor que queira propor uma nova disciplina eletiva é 

possível utilizar uma BD para verificar suas estratégias e conteúdos.  Por se caracterizarem 

como disciplinas onde o horário pode ser combinado entre os seus participantes, há maior 

flexibilidade permitindo, inclusive, o contato de alunos dos dois períodos dos CCB.  

 Um exemplo da utilização da sigla BD por docentes de outra Unidade ocorreu no 

ano de 2000, quando alunos dos CCB solicitaram ao Instituto de Filosofia e Ciências 

Humanas da Unicamp uma disciplina de Antropologia na interface das CB. Um outro 

exemplo da utilização da sigla BD é o que se convencionou chamar de “Seminário das 

Seis”.  Ocorrendo sempre às 18:00 horas, a disciplina tem por objetivo tratar temas não 

necessariamente ligados às CB.  A partir de um tema como eixo integrador, pesquisadores 

ou profissionais não ligados à academia são chamados para exporem suas idéias.  O horário 

escolhido (seis da tarde) visa facilitar a presença também do aluno do CCBn, podendo ser 

um espaço de integração de docentes e discentes da Unidade.  

Uma ação mais recente ainda veio da percepção de alguns docentes da importância 

da Bioinformática no contexto da pesquisa atual. Tendo como objetivos trazer alunos das 

Tecnológicas e/ou exatas para o conhecimento de conteúdos da Biologia ligados à Biologia 

Molecular, e levar os alunos das CB para o conhecimento dos conteúdos de informática, 

criaram-se duas disciplinas do tipo BD.  Essas são oferecidas aos alunos das tecnológicas 

por docentes do IB e uma outra de Programação é ministrada aos alunos do IB por docentes 

do Instituto de Computação. O objetivo das disciplinas é capacitar os diferentes alunos para 

uma atuação direta neste setor.  Estas atividades já estão ocorrendo desde 2001, de maneira 
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sistematizada. Como a fase experimental já foi concluída as disciplinas do IB estão com 

siglas definitivas.  

A partir de 2003 pesquisadores do Laboratório de Luz Síncroton solicitaram 

disciplinas do tipo BD, onde alunos de Biologia, de Física e de Química estão sendo 

estimulados para o contato e o entendimento dos métodos que utilizam radiação síncroton 

para investigar estrutura e/ou conformação de biomoléculas, na busca de uma formação 

inicial interdisciplinar e o estímulo à atuação nesta área de pesquisa.  

  

Ações em infraestrutura.  Um outro aspecto que deve ser salientado, no que tange 

a melhorias do ensino, diz respeito à infraestrutura de laboratórios para as atividades 

práticas demandadas pelas diferentes disciplinas ministradas pela Unidade. Ações neste 

sentido foram iniciativas da Diretoria, da Comissão de Graduação e de alguns docentes da 

Unidade. Visando sempre a qualidade das aulas, aconteceram ações para a reconstrução ou 

reformas de espaços físicos (Laboratórios de Bioquímica e Microbiologia e Imunologia, 

Laboratórios da Fisiologia Humana e de Fisiologia Vegetal) e para a aquisição de 

equipamentos e insumos para todas as áreas com demanda.  Houve ainda a instalação de 

sistemas de vídeo-microscopia em duas salas, a aquisição de equipamentos para utilização 

em atividades de campo, além de uma contínua renovação no parque computacional. 

Apesar de ainda em número bem aquém do desejado, sistemas multimídia foram 

acrescentados aos já existentes.  Os recursos para estas ações vieram principalmente da 

própria Universidade, associados a verbas orçamentárias ou a verbas especiais liberadas 

pela administração central, em propostas de caráter institucional.  

 Faz-se importante comentar a ação de docentes da Unidade na busca de recursos 

para as atividades de graduação. Através do FAEPEX/Unicamp é possível a cada docente 

solicitar apoio para o desenvolvimento de projetos associados ao ensino, adquirindo com 

estes recursos, equipamentos, móveis e outros.  Esta também tem sido uma prática comum 

entre os docentes do IB.  
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b. iniciativas da Unidade em relação à evolução da demanda e número de vagas 

oferecidas, evasão e número de formandos 

 

obs. dados colocados neste item são oriundos dos dois Cursos de Graduação em Ciências 

Biológicas  

  

Aumento de vagas nos Cursos de CB.  Os docentes do IB têm realizado, sempre 

que lhes é solicitado, a discussão da demanda e do aumento de vagas na graduação.  Estas 

discussões, que sempre se pautaram pela manutenção da qualidade do ensino de Graduação, 

resultaram em um aumento de cinco (05) vagas em cada um dos CCB em 2002, o que 

equivale a 45 vagas para ingresso pelo vestibular. 

 Este aumento, aparentemente pequeno (ao redor de 10%), se justifica pelas 

características dos cursos, bem como pela nossa vocação de formação de profissionais 

qualificados para a pesquisa.  Como as disciplinas, em sua maioria, têm um caráter teórico-

prático e com muitas atividades de campo, as mesmas pressupõem um atendimento ao 

aluno muitas vezes quase que individualizado.  Docentes e auxiliares didáticos que estão 

presentes nessas atividades, quer sejam os alunos de graduação em atividade de monitoria, 

quer sejam os alunos de pós-graduação inseridos em Estágios de Formação Docente (PED), 

ou ainda o pessoal técnico (biólogos, biologistas e técnicos de laboratório), dão ao aluno 

um atendimento próximo, também responsável pela qualidade associada à nossa capacidade 

de formação.  Logo, qualquer aumento de vaga não adequadamente planejado pode trazer 

prejuízos ou conseqüências danosas às nossas atividades de ensino.  

 Por outro lado, comparando-se os números de alunos matriculados em CB em 1999 

e 2003, vê-se que houve um aumento de 50 alunos matriculados. Em 1999 eram 373 e em 

2003 foram 423 alunos.  Levando em conta o aumento vegetativo inerente ao ingresso de 

10 alunos relativo às vagas novas a partir de 2002, era esperado um aumento de 20 

matriculados.  As explicações para os outros 30 alunos seriam: o ingresso de um número 

maior de alunos que aqueles determinados como vagas no vestibular e diminuição na 

evasão no CCBd (Tabela 1). 
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 Um dos indicadores das atividades de graduação diz respeito à demanda de 

alunos no Vestibular Unicamp.  É importante salientar que o CCBd tem sido um dos mais 

procurados nos últimos 10 anos, sendo o segundo em demanda na área das CB, suplantado 

apenas por aquela do Curso de Medicina. (www.comvest.unicamp.br)  

Na Tabela 3b1 estão os dados relativos ao Ensino de Graduação do e. A análise das 

porcentagens de variação na demanda ao CCBd de 1999 a 2003 mostra que nos anos de 

1999 e 2001 ocorreram aumentos mais evidentes na procura pelo curso.  Se por outro lado, 

analisa-se a relação candidato/vaga vê-se que, com exceção do ano de 2001, onde foram 

55,6 alunos candidatos por vaga, a demanda manteve-se praticamente a mesma, ou seja, ao 

redor de 45 alunos/vaga.  As explicações para demandas tão altas são a própria qualidade 

do curso, a alta qualidade da pesquisa acadêmica gerada pela Unidade e a evidência e 

tradição que a Unidade tem no plano nacional e internacional no que diz respeito à sua 

capacidade de formação de recursos humanos e geração de conhecimento.  
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Tabela 3b1. Dados dos Cursos de Ciências Biológicas do Instituo de Biologia da 

Unicamp de 1998 a 2003. * 

 
Cursos 

 
Dados de 

 
1998 

 
1999 

ano 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

Ciências Demanda de alunos   
% de variação no 
vestibular  

 1513  1801 
 

+ 19,0 

1764 
 

-2,05 

2223 
 

+26,0 

2082 
 

 -6,3  

1939 
 

-6,8 

Biológicas Relação candidato vaga  
1a  fase 

  37,8  45,0 44,1 55,6 46,3 43,1 

 Ingressantes 42 40 40 40 54 48 

Diurno Evasão** 
 

15 10 8 6 7 6 

 Formandos/ingressante
s ano correspondente 

 51/43 57/40 53/42 76/40 69/40 

Ciências  Demanda de alunos  
% de variação no 
vestibular 

   378 562 
+48,6 

776 
+38,1 

784 
+1,0 

936 
+19,4 

854 
- 8,7 

Biológicas Relação candidato vaga 
1a  fase 

    9,5 14,1 19,4 19,6 20,8 19,00 

 Ingressantes 42 43 42 44 50 49 

Noturno Evasão** 8 4 10 2 11 13 

 Formandos/ingressante
s ano correspondente 

 29/29 20/28 35/53 40/42 41/43 

 Matriculados em 
Ciências Biológicas 

 
375 

 
373 

 
379 

 
399 

 
426 

 
423 

 % evasão com relação 
aos matriculados 

 
6,1 

 
3,7 

 
4,7 

 
2,0 

 
4,2 

 
3,1 

 % evasão na Unicamp 5,9 6,3 7,0 5,0 5,7 5,0 

 Hora/aula/docente/ 
semana 

  
7,6 

 
7,8 

 
8,7 

 
8,7 

 
9,36 

  No matriculados em 
 disciplinas na Unidade 

- 
 

6167 5795 5876 5529 5621 

*Comvest- Comissão Permanente para os Vestibulares (www.comvest.unicamp.br),    

DAC-Diretoria Acadêmica da Unicamp e Anuários Estatísticos da Unicamp 

** Evasão - números incluem transferência interna 
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Ainda, está relacionado à procura pelo curso a própria mídia, em todas as sua 

formas, quando coloca a Unicamp em destaque no cenário da pesquisa biológica associada 

à geração de produtos (biotecnologia) e aos temas atuais como os projetos genoma e 

proteoma, além das concepções ou dizeres relativos da “engenharia genética” que são 

atrativos para os jovens de hoje.  Há uma clara noção nos ingressantes que a Unicamp “faz 

pesquisa com o DNA”, “vim para a Unicamp para fazer engenharia genética”, “escolhi a 

Unicamp porque quero ser cientista”, são algumas das frases ditas por eles.  

A primeira e relevante conseqüência de uma relação candidato/vaga alta, associada 

à característica do próprio vestibular da Unicamp, é a qualidade do aluno ingressante.  A 

maioria dos ingressantes tem domínio do conhecimento adquirido durante os períodos 

anteriores de formação, é capaz de organizar suas idéias, de interpretar dados e elaborar 

hipóteses.  Também, em geral, têm um domínio relativo da língua inglesa.  Assim, quando 

submetidos aos desafios do curso respondem de maneira bastante positiva.  

Analisando os dados relativos ao CCBn, vê-se aumentos de demanda significativos 

nos anos de 1999 e 2000. Em 1999 o aumento foi de 48,6% enquanto que em 2000 foi de 

38,1%.  Isso fez com que a relação candidato/vaga saltasse de 9,5 em 1998 para 19,4 em 

2000.  A partir daí ocorreu uma certa estabilização, sendo que em 2003, apesar de menor 

demanda, a relação candidato/vagas manteve-se em 19 alunos (Tabela 3b1). O aumento 

expressivo na demanda nos anos de 1999 e 2000 segue o ocorrido na Universidade como 

um todo, mas também é reflexo das ações anteriores da Unidade no sentido da valorização 

do curso, trabalhando desde as questões de infraestrutura física, maior apoio administrativo, 

passando pela maior proximidade das suas disciplinas com aquelas ministradas no período 

diurno e de valorização do aluno.  

O perfil do aluno ingressante no CCBn mudou ao longo do tempo.  A partir de 

1998, principalmente, passa-se a contar com alunos mais jovens, a maioria deles da própria 

região, que procuravam a Unicamp pelas mesmas razões já expostas anteriormente.  A 

formação anterior destes alunos já se aproxima daquela dos alunos do CCBd e tem-se assim 

um corpo discente com maior interesse pelas atividades de pesquisa.  Estes alunos, em sua 

maioria, começam a procurar estágios de formação inicial em pesquisa em diferentes 

laboratórios da Unidade e fora dela, já nos primeiros anos do curso.  Hoje, o aluno 
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ingressante no CCBn também chega à Universidade com uma formação anterior bastante 

qualificada e responde de maneira adequada aos desafios a eles propostos.  

Ainda como indicadores das atividades de Graduação, merecem destaque e 

constam na Tabela 1, os números de formandos por ano. Estão indicados os números de 

formandos de julho e dezembro de cada ano.  Para uma análise adequada desses dados 

estão sendo colocados também os números de ingressantes nos anos correspondentes, 

considerando-se os quatro anos para a conclusão do CCBd e os cinco anos para o CCBn.  

Observam-se sempre números superiores de formandos que os esperados na relação de 

ingresso/formando para o CCBd.  Estes números refletem o conjunto de reingressantes nas 

Modalidades do curso, indicando que esta é uma prática comum.  

Esta informação pode também ser analisada na Tabela 3b2. 
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Tabela 3b2.  Alunos formados por ano por Modalidade no Curso de Licenciatura 

e Bacharelado em Ciências Biológicas do Instituo de Biologia da Unicamp, no 

período de 19999 a 2003. 

Modalidade 1999 2000 2001 2002 2003 Total por 

opção  

Médica 12 3 5 0 6 25 

Bacharelado 

Molecular 

 

15 

 

14 

 

16 

 

28 

 

17 

 

90 

 

Licenciatura e  

Bacharelado 

Molecular 

 

 

4 

 

 

14 

 

 

7 

 

 

22 

 

 

12 

 

 

59 

 

Bacharelado 

Ambiental 

 

11 

 

18 

 

13 

 

13 

 

19 

 

74 

 

Licenciatura e 

Bacharelado 

Ambiental  

 

 

9 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

57 

Total 51 57 53 76 69 - 

Diretoria Acadêmica da Unicamp (DAC) 

 

Vê-se que as Modalidades Biológicas (Ambiental e Molecular), foram as mais 

cursadas pelos alunos, enquanto a Modalidade Médica teve um número bem menor de 

formandos em todos os anos analisados, o que levou ao seu cancelamento enquanto opção.   

A Modalidade Molecular, opção apenas para o Bacharelado é a que tem tido um 

maior número de formandos como primeira opção, seguida da Modalidade Ambiental -

Bacharelado.  È comum o aluno realizar o Bacharelado nos quatro anos iniciais do curso e 
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reingressar na opção Licenciatura, na mesma Modalidade ou na Modalidade Biológica não 

cursada.  Assim, a obtenção do diploma de licenciado para muitos de nossos alunos se dá 

além dos quatro anos de curso.   

Até 1999-2000 era comum o reingresso e o seu não cumprimento por parte do 

aluno, principalmente em função de que a maioria deles já estava inserida em Programas de 

Pós-Graduação ou mesmo atuando em atividades de ensino.  Também ocorria, até então, 

um número significativo de abandonos do curso por parte destes alunos.  Assim é que os 

números relativos à evasão eram maiores antes de 1998 (dados não demonstrados).  

Ações das Comissões de Graduação para inibir estas práticas foram introduzidas, 

fazendo com que os alunos efetivamente concluíssem o curso.  O resultado dessas ações 

está expresso nos números de formandos de 2002 e 2003, 76 e 69, respectivamente.  

Conforme consta na Tabela 3b2, foram 116 os licenciados nos anos analisados, o 

que mostra que apenas 52,2% de nossos alunos do CCBd buscaram a sua formação também 

em Licenciatura.  No entanto, a partir de 2002 verificou-se uma maior tendência para as 

licenciaturas como opções primárias.  

Para o CCBn os dados relativos ao número de formandos/ano também estão 

demonstrados na Tabela 3b1.  Vê-se que para a relação formandos/ingressantes no ano 

correspondente, os índices são bastante positivos, com exceção do ano de 2001, onde uma 

possível retenção está aparente.  No entanto este número elevado de ingressantes não foi 

decorrente apenas do vestibular, mas também de processos de remanejamento interno de 

vagas que permitiram o ingresso de alunos de outros cursos da Unicamp.  Estes alunos, de 

acordo com as disciplinas já cursadas, podem se formar em tempo menor que os 10 

semestres do curso.  

Um outro indicador constante na Tabela 3b1 é a evolução do numero de alunos 

matriculados nos CCB no período de 1998 a 2003.  Vê-se números sempre crescentes que 

poderiam significar retenção.  Porém, quando se analisa estes números com o total de 

egressos por ano, somando-se os números dos CCB, verifica-se que para os totais de 

ingressantes nos anos de 1999 a 2001, foram 80, 77 e 88 os alunos formados, 

respectivamente. Em 2002 foram 104 ingressantes na Unidade e 116 formandos.  Em 2003 

ingressaram 97 alunos e 110 se formaram.  Isto mostra um excelente fluxo de alunos e que 
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a grande maioria deles integraliza seus créditos no tempo mínimo sugerido e que 

atualmente os alunos reingressantes estão concluindo suas novas opções. 

Um maior número de ingressantes nos CCB que aquele determinado pelo 

Vestibular, se deve a diferentes ações da Universidade.  Uma delas é considerar como 

válidos parte dos créditos cursados por ingressantes em outras Universidades ou cursos da 

própria Unicamp.  Quando há a validação de um certo número de créditos, o aluno é 

considerado como ingressante do ano anterior e para a sua vaga um outro novo candidato é 

convocado.  Outra possibilidade é o remanejamento interno, processo alterado em 2001 

dentro da Universidade e que veio contribuir para uma melhor inserção de alunos nos 

cursos.  

Quando se analisa os índices de evasão dos dois CCB e os números médios da 

evasão da Unicamp no período, percebe-se que os nossos indicadores estão sempre abaixo 

daqueles da Unicamp, com exceção do ano de 1998 (Tabela 3b1).  Para o CCBd houve uma 

significativa diminuição já em 1999 (de 15 para 10 evasões) e a partir daí a evasão se 

manteve relativamente constante.  Os números da evasão do CCBd estão pouco 

relacionados a desligamentos de ingressantes (no máximo três alunos nos anos de 1999 e 

2001).  Para o CCBn até 2001 a evasão foi menor que aquela do CCBd, inclusive no 

desligamento de aluno ingressante.  Uma possível explicação para este fato seria que no 

curso noturno a opção pelas Ciências Biológicas seria mais definitiva para os alunos.  

Chama a atenção os números da evasão em 2002 e 2003 para o CCBn: 11 e 13, 

respectivamente.  Na realidade eles significam, em parte, transferência de alunos do 

noturno para o diurno, no processo de remanejamento interno.  Do total de 11 evasões em 

2002, oito significaram remanejamento para o CCBd diurno. Já para as 12 evasões de 2003, 

nove podem ser consideradas como evasão do curso e pelo menos uma significa 

remanejamento para o CCBd. 
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c. O processo de avaliação das atividades didáticas dos docentes e os impactos 

na qualidade do curso 

 

A Unicamp tem estabelecido dois momentos durante cada semestre para avaliação 

das atividades de graduação.  O primeiro deles se dá quando do cumprimento de 50% da 

carga horária semestral e o segundo ao final do semestre.  No primeiro momento, um 

período da semana é reservado e alunos e docentes discutem o desenvolvimento das 

disciplinas do semestre.  No IB, esta avaliação tem sido utilizada e tem trazido resultados 

positivos. 

A segunda avaliação ocorre por fichas, onde os discentes, ao final do semestre, 

avaliam todas as atividades relativas à disciplina: infra-estrutura de laboratórios, 

disponibilidade de bibliografia, desenvolvimento didático-pedagógico além de itens 

relativos à didática e disponibilidade do professor. As fichas de avaliação são analisadas 

por um programa que dá nota de 1 a 4 à disciplina como um todo e de 1 a 4 também para os 

docentes da disciplina.  As fichas e os relatórios das mesmas são encaminhados para o 

docente responsável pela disciplina para verificação e discussão junto ao seu Departamento. 

Os indicadores das fichas de avaliação irão compor o relatório das atividades de graduação 

do docente quando da entrega de seu relatório trienal, o que é feito pela Comissão de 

Graduação da Unidade. 

Há controvérsias na Unidade com relação às fichas de avaliação discente.  Para 

muitos docentes elas são válidas, na medida em que são utilizadas principalmente como 

ferramentas para análise do desenvolvimento da disciplina, associada, obviamente, a outros 

parâmetros didático-pedagógicos.  Há casos de evidente mudança de rumos nas disciplinas 

após criteriosa análise das demandas dos alunos.  Por outro lado, muitos dos docentes do IB 

não consideram esta avaliação por acreditarem que os alunos não teriam maturidade para 

tal tarefa.  Assim, se as mesmas não são discutidas nos Departamentos perdem seu valor de 

ferramenta de avaliação.  

As avaliações são também analisadas pela Comissão de Graduação na busca de 

informações para trazer às disciplinas melhores condições de infra-estrutura e didático-

pedagógicas, cuidando para que as condições de trabalho dos docentes sejam as melhores 

possíveis.  
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No entanto, há duas observações que podem ser feitas com relação às avaliações 

discentes: a necessidade de repensar a atual ficha de avaliação, uma vez que a mesma foi 

introduzida já há muitos anos, e o fato da mesma não estar sendo adequadamente discutida 

em todos os Departamentos.  Esta última ação poderia conduzir a um processo permanente 

de levantamento de informações úteis para a melhoria do ensino.  Estas informações 

caracterizariam atividades individuais, ou de grupos, que poderiam ser implementadas em 

outras disciplinas.  Experiências bem sucedidas podem servir de estímulo para muitos 

docentes, ou mesmo para, de novo, evidenciar a qualidade esperada nas atividades de 

graduação.  Erros de procedimento devem ser assumidos pelos Departamentos responsáveis 

pelas disciplinas, junto com a Comissão de Graduação, funcionando como retro-

alimentação para a superação de problemas e para a busca de mecanismos de 

aprimoramento.  

 

d. A eficácia da formação profissional (CEE- 04/00) 

 

Entendendo-se por eficácia: “qualidade daquilo que é eficaz”; e eficaz “o que 

produz o efeito desejado” pode-se concluir pela eficácia das atividades de Ensino de 

Graduação no IB para a formação de profissionais altamente qualificados.  

O profissional de CB formado pela Unicamp é um agente transformador, está 

capacitado para a investigação científica, está inserido no cenário da busca de qualidade de 

vida em uma sociedade sustentável e poderá contribuir de maneira significativa para o 

desenvolvimento científico.  Tem também sua formação pautada na ética e no compromisso 

com a cidadania e evidencia liderança em diferentes cenários da vida acadêmica e científica 

do país.   

Há ainda que ser considerado que apesar da eficácia para a formação de 

pesquisadores para muitas das áreas das CB, o IB não atua de maneira objetiva na formação 

de profissionais voltados para atividades de caráter mais prático ou mais inserido no 

atendimento de demandas do mercado.  Assim, para atuações em questões de impacto 

ambiental, elaboração de relatórios de impacto ao meio ambiente e outras correlatas, os 

alunos formados nos CCB da Unicamp não são habilitados ou formados.  Ainda, não há a 
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formação dos alunos para atuarem em empresas de consultoria ou em laboratórios de 

prestação de serviços nas vertentes das CB.  

Também, não se pode concluir pela eficácia para o que diz respeito à formação do 

professores para o ensino médio ou fundamental.  Apesar de nossos cursos de licenciatura 

terem eficácia sob o ponto de vista acadêmico em todos os seus quesitos, eles não se situam 

como grandes formadores de licenciados que irão efetivamente atuar nestes níveis do 

ensino.  No entanto, quando o aluno formado pela Unicamp insere-se nesta atividade 

profissional, sua atuação traz um diferencial importante para a qualidade do ensino e para o 

desenvolvimento da escola.  

No entanto, o IB forma educadores para o ensino superior de alta qualidade e 

competência,  sendo que muitos deles são alunos de nossos cursos de Pós-Graduação.  

Estes profissionais trazem consigo os fundamentos técnico-científicos e pedagógicos 

associados também ao período de sua graduação, como fundamentadores de suas ações 

profissionais.  

 

e. A disponibilidade de recursos para o ensino. 

 

Os recursos para as atividades de graduação são provenientes fundamentalmente de 

verbas orçamentárias e, em segundo plano, de verbas de projetos relacionados a ensino.  

Neste caso, as ações podem ser da Comissão de Graduação ou de docentes, 

individualmente. 

Os recursos orçamentários são liberados a cada três meses e significam um 

percentual do orçamento qualificado, onde parâmetros como número de matrículas da 

Unidade, número de egressos, tempo médio de conclusão dos cursos, etc, são tomados 

como referência.  Estes recursos são utilizados de maneira a manter atividades como 

excursões, aquisição de material de consumo para aulas práticas e de equipamentos para os 

laboratórios e outros insumos.  Tem sido uma prática da Unidade atender, no que é 

possível, a demandas dos Departamentos.  Investimentos em equipamentos como 

computadores e multimídias têm sido planejados e executados frente às contínuas 

demandas.   
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Anualmente, seriam ao redor de R$120.000,00 o montante para o IB equivalente a 

está alínea orçamentária. 

Verbas extra-orçamentárias foram obtidas neste período graças a novas 

possibilidades de verbas da própria Unicamp.  Assim, dentro do Planejamento Estratégico 

Institucional (PEI/Unicamp) de 2001, o IB recebeu um montante de R$350.950,00 dos 

quais R$110.000,00 foram provenientes da Pró-Reitoria de Graduação (PRG).  Outros 

R$141.000,00 vieram do Projeto de Expansão de Vagas do Governo do Estado de São 

Paulo pelo aumento de vagas em CB e participação em outros cursos também com 

aumentos de vagas.  Ainda, R$ 99.500,00 foram obtidos via PRG mediante a apresentação 

de projetos que envolviam infraestrutura em informática.  

Foi também neste período que outros recursos (R$ 185.000,00), provenientes da 

PRG, Funcamp, FAEPEX/Unicamp e Governo Estadual foram obtidos, tendo sido alocados 

em reformas de laboratórios, aquisição de equipamentos de informática e para laboratórios, 

instalação de sistemas de vídeo microscopia, aquisição de softwares, aquisição de material 

para utilização em estações climáticas de campo, etc  

Ainda, tem sido prática de alguns docentes do IB e da Comissão de Graduação a 

busca de recursos junto ao FAEPEX/Unicamp, que são principalmente direcionados para a 

aquisição de equipamentos de informática, para a execução de pequenas reformas de 

laboratórios, para a instalação de equipamentos de condicionamento de ar, ou mesmo para 

o desenvolvimento de coleções de imagens para o uso em aulas.  

De maneira geral, pode-se concluir que as atividades de graduação têm recebido da 

Unidade e da Universidade recursos para o seu desenvolvimento e que baseados em 

sistemáticas de planejamento é possível sua aplicação para a manutenção e expansão da 

qualidade a ela inerente.  

 

f. O perfil sócio/econômico/cultural do aluno ingressante 

 

A Unidade não tem os dados específicos para os cursos sob sua responsabilidade.  

Por outro lado, tomando por base os indicadores da COMVEST, sabe-se que a maioria de 

nossos alunos ingressantes é muito jovem (entre 17 e 19 anos), são solteiros e provenientes 
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do Estado de São Paulo.  Grande parte de nossos alunos realizou seus estudos no Ensino 

Médio na rede particular (56,9%) e fizeram cursinho.  

São poucos os que trabalham para o sustento de seus estudos, principalmente 

dentre aqueles do CCBd.  No entanto, os números aumentam quando se considera alunos 

do CCBn que são, inclusive, bolsistas SAE/Trabalho na própria Unicamp.  Ainda, parte 

significativa de nossos ingressantes vem de família cujos pais têm formação em curso 

superior e inseridos, na sua maioria, no que se convenciona chamar de classe média.  

Nos resultados do Questionário-Pesquisa do Exame Nacional de Cursos de 2003, 

com 75 respondentes, outros dados podem ser apresentados com relação ao perfil dos 

alunos.  Consta no relatório que 38,6% dos alunos são de famílias cuja renda mensal 

familiar está entre R$ 721,00, a R$ 2.400,00, 22,7% percebem entre R$ 2401,00 a R$ 

4.800,00 e 8,0%está acima de R$ 7.200,00.  Do total de respondentes, 42,0% não tiveram 

nenhum tipo de atividade remunerada. Com relação ao grau de escolaridade dos pais tem-se 

os números 51,1% e 42,0% para pais e mães, respectivamente, com curso superior 

completo. 

 

 

g.Os impactos do programa de bolsas de Iniciação Científica nos processos de 

formação dos alunos. 

 

Os alunos de graduação em CBd e CBn, na sua grande maioria, realizam estágios 

de Iniciação Científica (IC).  Parte deles recebe bolsas de estudos oriundas de diferentes 

programas, principalmente da Fapesp, PIBIC/Unicamp e CNPq (cotas do orientador).  De 

acordo com dados do Exame Nacional de Cursos, em 2003, 30,7% dos formandos 

receberam algum tipo de bolsa durante sua graduação.  

Os impactos destes programas na formação dos alunos são bastante positivos.  A 

prática da IC nos diferentes laboratórios da Unidade, e mesmo fora dela, prepara o aluno 

para a investigação científica, o submete à responsabilização da execução e cumprimento 

de metas, permite-lhe o contato com pesquisadores da área do cenário nacional e 

internacional e o submete ações participativas.  É na vivência nos laboratórios de pesquisa e 

na sua formação mais específica, que os alunos têm mais uma vez a oportunidade de 
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desenvolverem a crítica e expressarem sua vocação para a pesquisa e muitas vezes suas 

características de liderança.   

Os apoios a estas atividades quer aqueles oriundos do PIBIC, quer aqueles 

provenientes Fapesp têm ainda a importância de desenvolver nos alunos o processo da 

competição, pautado obviamente, pela ética e condução adequadas.  Como seus projetos de 

IC são submetidos a Comitês Assessores há todo um empenho do aluno para que seu 

projeto seja aprovado. Uma vez isso ocorrendo o aluno está sujeito a avaliações internas ao 

próprio laboratório e externas, na medida em que tem que apresentar relatórios periódicos, 

participar de congressos internos ou externos à Universidade.  Isso, obviamente, permite ao 

aluno também o treinamento para a análise de seus dados e adequada apresentação dos 

mesmos, submetendo-se a críticas que são positivas para a sua formação.   

Chama a atenção o alto nível de conhecimento e grau de interação dos alunos com 

as áreas de desenvolvimento de seus projetos. 

Esta afirmação pode ser verificada pela produção acadêmica dos alunos de 

graduação, mostrados na Tabela 3.d.2. 

Apesar de todos os pontos positivos inerentes à IC, um aspecto precisa ser 

analisado: a inserção precoce de muitos alunos nestas atividades.  Muitas vezes isso leva ao 

desestímulo à formação mais generalista e à não priorização para outras atividades de 

graduação.  Em alguns laboratórios os alunos são incentivados para esta conduta o que 

pode determinar por prejuízos  sob o aspecto da formação e também das vivências 

universitárias, importantes também para o desenvolvimento crítico e para as percepções da 

realidade do país.  

Ainda, faz-se necessário colocar que muito dos alunos do CCBn têm dedicado para 

as suas práticas de IC um tempo excessivo.  Por disporem de mais tempo, realizam suas 

atividades de IC durante o período diurno e terminam por se dedicarem pouco a outras 

atividades extra-classe, necessárias à sua formação.  

Não há ações coordenadas na Unidade para minimizar ou evitar estes casos.  
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h.Os impactos dos programas (bolsa trabalho e outras modalidades) de apoio 

aos alunos. 

 

A Unicamp, além de bolsas de IC, conta com as bolsas do tipo Trabalho 

(comumente chamada de bolsa SAE), Alimentação e Transporte, e Emergência.  Ainda, há 

a Moradia Estudantil.  Todas estas modalidades de bolsa visam atender alunos em 

dificuldades sócio-econômicas, cujas famílias tenham demonstrado dificuldades para 

mantê-los na Universidade.  Os horários de trabalho dos alunos são adequados para que não 

haja prejuízo de suas atividades na graduação.  

Tem sido comum a tentativa de trazer os alunos com bolsa trabalho para atividades 

próximas de sua área em formação.  Assim , é comum termos hoje alunos de CB atuando 

como bolsistas SAE em setores da própria Biologia ou na sua intersecção.  Em geral estão 

inseridos neste programa alunos dos anos iniciais que em seguida serão candidatos, nos 

mesmos laboratórios, a bolsas de IC.  Os efeitos destas bolsas são altamente benéficos uma 

vez que permitem a vários alunos do IB permanecerem em seus cursos, minimizam 

dificuldades de manutenção e trazem a responsabilidade para as atividades do curso de 

maneira efetiva.  

 

i. Os reflexos dos programas de capacitação dos alunos (graduação e pós-

graduação) e dos pós-doutores no ensino de graduação. 

  

É prática comum no IB a utilização de monitores (alunos de graduação) em 

atividades de aula, principalmente aquelas de caráter prático.  

A Universidade mantém um programa PAD - Programa de Apoio Didático e o IB 

faz uso dele há muitos anos.  Em média, a cada semestre são no mínimo 10 alunos atuando 

no programa (Tabela 3.i.1).  De acordo com o que consta em relatórios destes alunos e dos 

docentes, bem como nas avaliações discentes, a presença do aluno de graduação como 

monitor é positiva para o Ensino de Graduação.  Os monitores, de maneira geral, 

participam das aulas práticas e recebem um adequado treinamento para tal, caracterizando-

se, muitas vezes, como mais um auxiliar na disciplina.  Também, acompanham alunos em 

horários extraclasse para estudos em atividades de microscopia, para a resolução de 
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problemas propostos nas disciplinas, colaboram de maneira efetiva para o desenvolvimento 

de projetos, além de outras atividades.   

Um aspecto sempre positivo que aparece nas avaliações é que a presença do 

monitor, em geral, aproxima os alunos da disciplina e permite maior entrosamento entre 

todos os participantes. 

Por outro lado o aluno monitor ganha muito nesse processo, uma vez que 

aprofunda seus conhecimentos para os conteúdos da disciplina, vivencia a prática 

pedagógica, aprende das relações professor/aluno e lhe permite, por muitas vezes, o 

amadurecimento para as relações do trabalho.  

 

 

Tabela 3.i.1 Números de bolsas de Auxílio Didático (PAD) e de bolsas no Programa 

de Estágio Docente (PED) no Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 1999 

a 2003 

Programas  1999 2000 2001 2002 2003 

PAD 23 20 21 19 20 

PED - 20 40 43 59 

 

 

Um outro programa de impacto na Graduação é o Programa de Estágio Docente 

(PED) onde alunos de Mestrado e Doutorado dos diversos Programas de Pós-Graduação do 

IB atuam nas disciplinas de graduação.  O Programa, implantado no segundo período 2000, 

visa o aprimoramento docente dos alunos da Pós-Graduação.  Os alunos participantes do 

programa devem ser treinados para o exercício da docência, sempre sob a responsabilidade 

de um docente com no mínimo o título de doutor.  A Universidade, a cada ano, define o 

montante de verba a ser destinada ao programa que permite que alguns alunos nele 

inseridos percebam uma bolsa pelo período de cinco meses.  Atuações sem o recebimento 

de bolsas também são facultadas aos alunos.  O número de bolsas relativas ao programa 

têm aumentado, assim como a participação de alunos sem a remuneração, o que tem 

elevado o número de alunos do PED junto às disciplinas de graduação (Tabela 3.i.1). 
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De acordo com proposta da Universidade são dois os grupos de atividades 

supervisionadas dentro do PED: o exercício da docência plena e o exercício de atividades 

de apoio à docência.  No IB, caracteristicamente, os alunos participam dos dois grupos, mas 

não ocorrem casos de docência plena.  

As propostas de inserção no programa são criteriosamente analisadas pelas 

Comissões de Graduação e Pós-Graduação.  De acordo com avaliações dos alunos 

participantes, dos docentes responsáveis pelas disciplinas e dos alunos de graduação, o pós-

graduando tem trazido benefícios às disciplinas, atuando como mais um docente em todas 

as atividades.  

Assim como no PAD a presença do aluno de pós-graduação traz um maior 

entrosamento entre os participantes das disciplinas.  

Quanto à atuação dos Pós-Doutores poucas não há informações disponíveis.  

 

j.As formas de integração entre a graduação, a pós-graduação e a extensão. 

 

As ações nesse sentido acontecem de maneira natural, na medida em que o 

conhecimento novo gerado pela pesquisa dos pós-graduandos está sempre sendo inserido 

no Ensino de Graduação.  Também, as ações internas de Pós-Graduação de cada 

Departamento, como seminários, palestras e discussões de trabalhos, sempre envolvem 

alunos de graduação, normalmente aqueles em IC. 

Ainda, como uma ação que pode vir a se tornar comum no IB é o PIF - Programa 

Integrado de Formação (PIF) que permite a alunos de graduação cursarem disciplinas 

ministradas na Pós-Graduação. Estas disciplinas são convalidadas como créditos eletivos na 

graduação e caso o aluno ingresse na Pós-Graduação, terá também a convalidação na Pós-

Graduação.  A primeira iniciativa neste sentido é a disciplina de Ecologia de Campo que já 

há alguns anos tem contado com a participação de alunos de graduação e de pós-graduação.  

Neste ponto cabem também as observações constantes do item g desse relatório, 

quando são analisados os impactos de bolsas de IC na formação dos alunos. 

Tem sido de iniciativa dos alunos de graduação inserções em atividades de 

Extensão.  Um exemplo é o Projeto Viveiro Guapuruvu que envolve alunos e docente do 

Departamento de Fisiologia Vegetal.  Este projeto visa a produção de mudas de espécies 
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nativas para a recuperação de áreas degradadas e a realização de plantios agroflorestais.  

Este projeto atende inclusive na região de Sumaré integrantes do Movimento dos Sem 

Terra ali instalados. 

 Outros programas de extensão, associados ao Centro Acadêmico de Biologia 

(CAB) estão em andamento, todos de cunho social, sendo eles o Cio da Terra (Projeto 

Educacional em Assentamentos Rurais), VEJA (Educação de Jovens e Adultos), 

participação em Cursinhos alternativos, etc. 

 

k. As formas de acompanhamento e de contato com ex-alunos 

 

Em 1999, a Comissão de Graduação do IB enviou por e-mail ou correio um 

formulário para ex-alunos.  Os objetivos eram ter informações relativas às suas áreas de 

atuação, local de trabalho e também ampliar as possibilidades de estágios ou orientações 

para os alunos de Graduação.  

Os dados deste trabalho foram analisados pelo GT-Biogeral em 2000.  Dos 196 

formulários encaminhados, apenas 72 retornaram.  A análise dos respondentes  mostrou que 

a maioria (53%) estava empregada em atividades que envolviam educação e 22% estavam 

envolvidos em pesquisa e outros 19%, na época, estavam cursando Mestrado ou Doutorado.  

Dos que percebiam salários, a maioria estava classificada como acima de 11 salários, o que 

de alguma forma reflete a qualidade dos alunos formados pelo IB.  

Não há outros estudos sistematizados relativos a ex-alunos. 

 

l. A infra-estrutura física e de recursos humanos - condições gerais e 

específicos dos cursos de graduação  

 

Infra-estrutura física: O IB conta hoje com três auditórios para 110 alunos e 

outros dois auditórios com capacidade para 55 alunos, além de outros três para 20 alunos.  

Em todas estas salas existem projetores de slides e retro-projetores, televisores de 29”, 

vídeos-cassete e pontos de rede de informática.  Também estão disponíveis para as 

atividades de docentes e alunos sistemas multimídia, câmeras filmadoras e câmera 

fotográfica digital. 
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O IB conta com diferentes laboratórios para aulas práticas, além de um Viveiro de 

plantas e ainda realiza excursões de campo em diferentes pontos do Estado de São Paulo e 

mesmo fora dele.  

Os laboratórios e suas características estão listados a seguir. 

 

MICROSCOPIAS 01, 02, 03 e 04 * 

Disciplinas (áreas) ministradas nos locais: Biologia Celular, Histologia e 

Embriologia, Parasitologia, Botânica, Microbiologia, Imunologia e Zoologia 

Estas salas estão equipadas com 300 microscópios e 100 estereomicroscópios.  Em 

todos elas existem projetores de slides e retro-projetores, televisores 29” e vídeo cassetes.  

Em duas salas existem sistemas de vídeo microscopia instalados com pelo menos 15 

monitores de TV, sistema acoplado de geração de imagens e filmadoras. 

O setor conta ainda com uma sala de estudos, equipada com 15  microscópios e 

uma pequena oficina responsável pela manutenção dos equipamentos. 

  

LABORATÓRIOS 01 e 02 

Disciplinas (áreas) ministradas no local: Bioquímica, Microbiologia e Imunologia 

São áreas reformadas em 2001-2002 que contêm espectrofotômetros, pH metros, 

balanças de precisão, banhos-maria, estufas bacteriológicas, autoclave, geladeiras e 

freezers, além de equipamentos para processos de purificação de proteínas, destilador de 

água, etc.  

Este setor conta com três salas de apoio, que funcionam como salas de preparo de 

aulas ou como almoxarifado.  

 

LABORATÓRIOS 03 e 04. 

Disciplinas (áreas) ministradas no local: Fisiologia e Biofísica 

Áreas também recentemente reestruturados.  Conta com equipamentos e aparelhos 

para as aulas de Fisiologia e Biofísica.   

 

LABORATÓRIOS 08 e 09 

Disciplinas (áreas) ministradas no local: Microbiologia, Imunologia e Genética 
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Conta com espectrofotômetros, estufas bacteriológicas, pHmetros, balança de 

precisão, cubas de eletroforese horizontais e verticais, banhos, termocicladores, UV, 

geladeiras, etc.  

 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA VEGETAL e VIVEIROS 

Disciplinas (áreas) ministradas no local: Fisiologia Vegetal 

Na área externa do Departamento de Fisiologia Vegetal existem três estufas, sendo 

que duas delas são usadas para realização de experimentos, envolvendo docentes, alunos de 

Graduação e Pós-Graduação.  Nessas áreas também são montadas as aulas práticas.  A 

terceira delas é usada pelo Projeto Viveiro Guapuruvu.  

O Laboratório está equipado com uma estufa, balança e banho-maria.  

 

CIEGIB - COMISSÃO INFORMÁTICA EM ENSINO DE GRADUAÇÃO 

DO INSTITUTO DE BIOLOGIA  

São três as salas de informática do IB. Em todas elas é possível o acesso para 

alunos de Ciências Biológicas, Medicina (dois primeiros anos) e Enfermagem (primeiro 

ano).  Em duas estas salas também são ministradas aulas que demandam a utilização de 

softwares específicos, de uso gratuito ou não, que são adquiridos pela Unidade.  

Este setor tem uma Comissão interna à Unidade para organizar a sua utilização.  

São 76 pontos de rede e 56 computadores atualizados.  

 

SECRETARIA DE GRADUAÇÃO 

Área adequada para o desenvolvimento das atividades pertinentes ao setor, com 

estrutura computacional adequada e atualizada.  Funciona a partir das 07:30hs até as 

22:30hs, de forma ininterrupta.  Atende docentes e discentes e é o setor que faz a interação 

com a Diretoria Acadêmica da Universidade, órgão responsável pelos procedimentos 

administrativos sistematizados.  

De maneira geral existe hoje um conjunto de fatores que pressiona a Unidade com 

relação aos espaços físicos da graduação.  Dado os aumentos das vagas em cursos (vide 

dados abaixo), aumento de turmas (em função de cursos novos, como Farmácia), mas 
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principalmente a reestruturação curricular que ocorreu no curso de Medicina, há um nítido 

estrangulamento na disponibilidade de salas para aulas teóricas na Unidade. 

A partir da aceitação da Unidade para a criação do Curso de Farmácia, gerou-se a 

expectativa da construção de uma outra área para abrigar auditórios, como também outras 

salas de informática.  Ações administrativas culminaram pela utilização de salas de uso 

coletivo na Universidade, localizadas em seus Ciclos Básicos.  Esta sistemática já está 

sendo incorporada pelo conjunto de docentes e discentes do IB e não significará prejuízos à 

qualidade das disciplinas ministradas. 

Com relação aos espaços de aulas práticas, os mesmos, de maneira geral, estão 

adequadamente equipados para o desenvolvimento das disciplinas.  Processos contínuos de 

avaliação são feitos, visando sempre sua adequação às novas metodologias em uso.  Ao 

mesmo tempo, uma contínua e sistemática renovação de equipamentos, incluindo aqueles 

relativos à informática, faz parte dos objetivos dos gestores, que com planejamento 

adequado virão impedir o sucateamento e a obsolescência dos mesmos. 

 

Infra-estrutura de recursos humanos 

O IB, nos anos a que se refere o período de avaliação, contou com a atuação de 

aproximadamente 120 docentes no Ensino de Graduação, lotados em todos os 

Departamentos da Unidade.  

A carga horária média/semana/docente está indicada nos números encaminhados 

pela Diretoria Acadêmica (DAC) da Unicamp (Tabela 3.l.1) e mostra um aumento 

gradativo ao longo do período.  Esse aumento em horas/aula era esperado dado a inserção 

da Unidade em cursos novos e o aumento de vagas também em cursos já existentes.  O 

cálculo da carga didática semanal média por docente é dado segundo deliberação CEPE A-

11/99, baseando-se em encaminhamento das Comissões de Graduação.  

É importante ressaltar que a qualidade de nossos docentes, a quase totalidade deles 

com no mínimo o título de Doutor e em RDIDP, e de suas atividades em pesquisa, trazem 

para o Ensino de Graduação a confirmação que é da indissociabilidade do ensino e da 

pesquisa que se gera um ensino de alta qualidade, levando à formação de pesquisadores e 

educadores de competência para o país.   
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Ao avaliar o papel do docente nas atividades de Graduação, não se deve levar em 

conta apenas a sua ação como professor em sala de aula, mas seu papel na orientação dos 

alunos não só em projetos de pesquisa, mas também na sua formação como um todo.  

Assim, os docentes do IB terminam por ter uma convivência bastante intensa e boa com 

muitos alunos, que são muitas vezes, também incentivadores de suas ações.  

 

 

Tabela 3.l.1. Carga horária média/semana/docente do Instituto de Biologia nos anos 

de 1999 a 2003. 

Ano 

Carga horária 1999 2000 2001 2002 2003 

Em graduação 6,2 5,9 7,1 7,2 7,6 

Total Inclui pós 7,6 7,8 8,7 8,7 9,4 

DAC- Diretoria Acadêmica 

 

 

Com relação aos servidores técnicos, cada Departamento conta com a participação 

de técnicos de laboratórios, biólogos e biologistas nas atividades de graduação.  Estes 

profissionais por muitas vezes auxiliam tanto no preparo de aulas práticas, como de sua 

execução.  

Nos setores de responsabilidade da Coordenação de Graduação, como as 

Microscopias e Secretaria de Graduação, existem servidores técnico-administrativos 

alocados em número suficiente e adequadamente preparados para suas atividades.  Com 

relação ao CIEGIB seria importante a presença de um profissional qualificado em tempo 

integral para atendimento do setor.  

  

l. A eficácia e a eficiência do ensino de graduação ministrado (CEE 04/00) 

 

O conjunto de dados e considerações constantes no item b deste relatório mostra a 

eficácia e a eficiência do Ensino de Graduação ministrado pelo IB em seus CCB.  Também, 
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pode item pode ser expresso pelo envolvimento dos alunos em atividades de pesquisa e a 

inserção dos mesmos em Programas de Pós-Graduação. 

Na tabela 3d2 constam os dados relativos a publicações dos discentes-autores no 

período de 1999 a 2003. 

 

 

Tabela 3d2.  Número de discentes-autores entre alunos dos Cursos de Ciências 

Biológicas do Instituto de Biologia Unicamp, no período de 1999 a 2003 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 

Discentes-

autores* 

51 59 77 137 252 

Alunos 

matriculados 

373 379 399 426 423 

% de 

discentes-

autores 

13,7 15,6 22,7 32,2 59,5 

               *Dados equivalem a artigos completos publicados e ou a participações em congressos.  

 

É nítida a evolução na participação de alunos de graduação no período.  Se em 

1999 apenas 13,7% dos alunos tiveram pelo menos um artigo publicado ou participaram de 

pelo menos um Congresso Científico, em 2003 o percentual passa a ser 59,5%.  Mesmo 

considerando como verdadeira a participação de discentes de outras Universidades que 

realizam estágios ou IC com docentes do IB nestas publicações e que poderia haver uma 

sub-notificação nos anos anteriores a 2003, houve um aumento de 4,3x neste indicador.  

Ainda, quando se considera que normalmente alunos ingressantes não participam dessas 

atividades, poder-se-ia concluir que em 2003 78,0% dos alunos matriculados do segundo ao 

quinto ano estariam envolvidos em atividades de pesquisa. 

Uma outra fonte de informação que confirma estes dados é obtidos no Provão de 

2003.  Quando perguntados se durante o curso estiveram envolvidos em algum projeto de 

pesquisa 73,8% afirmaram que sim e somente 9,15 não terem interesse pela pesquisa.  
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Quanto à participação em Congressos 20,5% responderam que participaram de sete 

ou mais, 15,9% de cinco ou seis, 19,3% de três ou quatro e apenas 30,7% participaram de 

apenas um ou dois.  Quanto ao item publicação 31,8% responderam que não participaram 

de nenhuma forma de publicação, mas 4,5% tiveram nove ou mais publicações, 15,9% de 

cinco a oito, 19,3% de duas a quatro e 22,7% publicou apenas uma vez.  

Quando perguntados que outro curso pretendiam fazer após concluir a graduação 

64,8% responderam que fariam Mestrado ou Doutorado na área e outros 11,4% que 

também seguiriam para o Mestrado e Doutorado porém em outra área.  Por outro lado, 

quando perguntados qual seria a preferência para o exercício profissional na área de 

Biologia, 15,9% responderam que seria a área do ensino da Biologia e 26,1% em pesquisa.  

Infelizmente não são conhecidos os números exatos de alunos dos CCB inseridos 

em Programas de Pós-Graduação na Unicamp ou fora dela. Isso se dá em razão da falta de 

um banco de dados adequado junto à Comissão de Pós-Graduação da Unidade e também 

pela falta de informações referentes aos ex-alunos.  

 

m. A pertinência dos processos externos de avaliação aos quais o curso foi 

submetido e os conceitos obtidos até este momento. 

 

Os Cursos de CB/Unicamp participaram do Provão – Exame Nacional de Cursos, 

nos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.  Nos dois primeiros anos, quando foram 100 e 97,4 

os percentuais de respondentes o conceito foi A.  Em 2002, quando somente 59% dos 

alunos responderam às questões, o conceito foi B.  Em 2003, quando o boicote ao Provão 

foi assumido pela maioria dos alunos (somente 44% responderam as questões), o conceito 

foi C. 

Na Tabela 3m1 estão resumidos os dados deste processo de avaliação nos anos de 

2000 a 2003.  Nos anos de 2000 e 2001 os alunos dos CCB da Unicamp situaram-se em sua 

grande maioria no persistiu 75 (o valor que separa as 75%menores notas das demais].  Em 

outras palavras, tomando-se o ano de 2000 como exemplo, conclui-se que 95,2% dos 

alunos situaram-se no P75, ou seja, entre aqueles de maior nota na prova.  Importante 

salientar ainda, que nos anos em que não houve “boicote” ao provão até os percentis 25 e 
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50 somente um conjunto muito pequeno de alunos está inserido, o que sugere pela 

qualidade e homogeneidade na formação.  

 

 

Tabela 3m.1.  Percentual de alunos nos grupos delimitados pelos percentis 25, 50 e 

75 da distribuição dos graduandos dos Cursos de Ciências Biológicas do Instituto de 

Biologia da Unicamp. 

An
o 

P0 – P25 P25 – P50 P50 – P75 P75 – P100 Participação       

(%) 

Conceito 

2000 0,00 0,00 4,80 95,20 100 A 

2001 2,60 1,30 11,80 84,20 97,4 A 

2002 42,30 0,00 3,80 53,80 59,0 B 

2003 56,00 0,00 2,66 41,33 44,0 C 

 

 

Considerando-se apenas os anos de 2000 e 2001, conclui-se que os alunos dos 

CCB da Unicamp, situaram-se entre aqueles com maior aproveitamento no Provão, 

confirmando a qualidade do ensino de graduação do IB/Unicamp.  

 

Apesar de não ser consenso na Unidade, tanto para docentes como para o corpo 

discente, a pertinência do Provão como um processo externo de avaliação, análises internas 

realizadas demonstraram que as provas foram bem elaboradas, abrangentes e efetivas para 

aquilo que se pretendia.  Também, concluiu-se que a participação de cursos com as 

características dos CCB/Unicamp, seria importante para que os mesmos fossem um 

referencial para o próprio sistema de avaliação.   

   

3.1.2. Avaliação Interna dos cursos com responsabilidade compartilhada: 

 

O IB passa a ter o Curso de Farmácia como o seu primeiro curso com 

responsabilidade compartilhada a partir de 2004.  Assim, não caberiam no presente 

processo de avaliação considerações relativas a ele.  No entanto algumas observações 
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podem ser feitas, principalmente aquelas dirigidas ao planejamento do curso, o que ocorreu 

a partir de 2000.  

Naquele ano o IB, em parceria com a FCM, o Instituto de Química e o CPQBA – 

Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas, participou da 

elaboração da estrutura curricular do curso de Farmácia.  Porém, somente em 2003 o curso 

foi aprovado pelo CONSU, após modificações.  Do processo de discussão e elaboração 

curricular participaram alguns docentes do IB e, com exceção do Departamento de 

Zoologia, todos os outros terão disciplinas associadas ao Curso.  

A estrutura curricular do curso pressupõe o sistema de créditos, com no mínimo 10 

semestres para a sua integralização.  Para algumas disciplinas do IB, os conteúdos serão 

ministrados em sistema de parceria entre alguns Departamentos.  Por exemplo: os 

conteúdos de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia estão contidos em duas disciplinas, 

ministradas nos primeiros e segundos semestres do segundo ano, por docentes das três 

áreas.  Há parcerias dos Departamentos de Biologia Celular, Histologia e Embriologia e 

Fisiologia e Biofísica e outras.  Esta forma de trabalho foi introduzida no IB em 2001, com 

a reforma curricular do Curso de Medicina e ainda está em processo de avaliação, mas 

significou mudanças significativas nas atividades de ensino de graduação da Unidade.  

No entanto, apesar de não colocado de forma institucional, o IB e a FCM atuam de 

maneira bastante compartilhada no Curso de Medicina desde a sua implantação na década 

de 1960.  Os Departamentos de Anatomia, Bioquímica, Fisiologia e Biofísica, Histologia e 

Embriologia, Microbiologia e Imunologia e Parasitologia iniciaram suas atividades de 

ensino de graduação no Curso de Medicina e sempre foram os responsáveis pelo que se 

denomina, até hoje, como curso básico, que correspondia aos dois primeiros anos do 

Curso.  Esses Departamentos ministraram suas disciplinas ao longo desse período em 

sistema de créditos que correspondiam a 89 créditos ou 1335 horas–aula.  Na década de 

1990, outros sete créditos foram compartilhados com docentes da FCM em disciplinas tidas 

como de Integração (Tabela 3.1.2.a).  Considerando-se o total de créditos do Curso, o IB 

seria o responsável por 15% deles. 

Até 1997 eram 90 as vagas para o ingresso no Curso de Medicina.  A partir de 

1998 já eram 110 e de 1999 até hoje, são 110 vagas, o que faz com que o IB tenha por ano, 

220 alunos deste curso.  
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Tabela 3.1.2.a. Disciplinas do Instituto de Biologia Unicamp para o Curso de 

Medicina até 2001. 

Departamento Número 

de disciplinas 

Semestre de 

oferecimento 

Horas-aula 

Anatomia 4 1o e 2o 360 

Bioquímica 2 1o e 2o 165 

Fisiologia e Biofísica 2 3o e 4o 210 

Histologia e 

Embriologia 

2 2o e 3o 240 

Microbiologia e 

Imunologia 

2 4o 180 

Parasitologia 1 3o 180 

IN(integração) 4 1o 2o 3o e 4o e 105 

    Total     1440  . 

 

Os Departamentos do IB têm acento junto à Comissão de Graduação da FCM e 

sempre participaram de maneira ativa para que o Curso de Medicina se tornasse um dos 

mais conceituados no país, caracterizando-se como aquele com maior relação 

candidatos/vaga e maior demanda no Vestibular da Unicamp (Tabela 3.1.2.b). 

 

Tabela 3.1.2.b. Relação candidato vaga e demanda para o Curso de Medicina 

no Vestibular Unicamp 

Ano 1999 2000 2001 2002 2003 

Relação 

candidato vaga 

 

89,5 

 

89,6 

 

84,6 

 

80,1 

 

74, 5 

Demanda  9842 9852 9308 8806 8190 
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A análise do perfil socioeconômico dos ingressantes, mostra que os mesmos são de 

alto potencial, provêem de famílias de camadas socioeconômicas elevadas, na sua maioria, 

com formação anterior associada a escolas particulares e que realizaram cursinho pré-

vestibular.   

No final da década de 1990 a FCM e o IB iniciaram um processo de discussões 

para a implantação de uma reforma curricular no Curso de Medicina.  Seminários foram 

organizados para sensibilizar os docentes das duas Unidades para a necessidade da reforma, 

visando a formação de um médico mais generalista, capaz de atuar junto ao Sistema 

Unificado de Saúde, com responsabilidade social, atuando com ética e mais humanizado.  

Uma Comissão de Reforma Curricular foi montada, contando com representantes docentes 

de todos os Departamentos da FCM, com docentes representantes do IB e com alunos do 

curso.  Em reuniões semanais os membros dessa comissão discutiram e avaliaram propostas 

que culminaram com um novo currículo para o Curso de Medicina.  

As grandes mudanças curriculares significaram a introdução de um sistema 

modular de ensino, onde os Departamentos do IB que sempre atuaram no curso, agora com 

a inclusão do Departamento de Biologia Celular, trabalhariam integrados aos módulos, 

ministrando conteúdos das diferentes áreas do conhecimento biológico. Assim, as 12 

disciplinas anteriores foram agrupadas ou remodeladas para cinco módulos, cujas ementas, 

números de créditos, semanas de duração e Departamentos nelas inseridos, estão descritos 

abaixo (Estão sendo citados apenas os Módulos sob a responsabilidade do IB). 

 
BS110 Morfofisiologia Humana I 

 

Créditos:16  

Ementa: Estudo integrado de anatomia, histologia, embriologia, bioquímica (metabolismo) 

e fisiologia do corpo humano, abordando do ponto de vista estrutural e funcional os 

sistemas ósteo-muscular, neuromuscular e cardiovascular. Estudo histofisiológico do 

sangue e dos órgãos linfóides. Biologia do desenvolvimento humano e correlações com os 

defeitos congênitos. Vias catabólicas principais. Ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 

Anatomia radiológica do aparelho locomotor.  
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Obs: Esta disciplina terá a duração de 10 semanas.  

 

Departamentos de Anatomia, Fisiologia e Biofísica, Histologia e Embriologia, Bioquímica, 

Radiologia 

Média de docentes participantes: 25  

 

 

BS111 A Célula  

 

Créditos:12  

Ementa: Principais aspectos do funcionamento normal e anormal dos diversos sistemas, 

nos níveis celular e molecular; conhecimentos básicos e modernos da estrutura e função 

celular; técnicas diagnósticas e terapêuticas. Integração entre conhecimentos de bioquímica, 

biologia celular e molecular, genética médica, fisiologia e biofísica, histologia e clínica 

médica.  

Obs.: Esta disciplina terá duração de 07 semanas.  

Departamentos de Biologia Celular, Fisiologia e Biofísica, Histologia e Embriologia, 

Bioquímica, Clínica Médica e Genética Médica. 

 

Média de docentes participantes: 15 

 

 

BS210 Morfofisiologia Humana II  

 

Créditos: 23  

Ementa: Estudo integrado de anatomia, histologia, embriologia, bioquímica (metabolismo) 

e fisiologia do corpo humano, abordando, do ponto de vista estrutural e funcional os 

sistemas respiratório, digestório, urinário, neuro-endócrino e reprodutor. Biologia do 

desenvolvimento dos órgãos e sistemas e correlações com os defeitos congênitos. Principais 

vias anabólicas e integração do metabolismo. Anatomia radiológica de órgãos e sistemas.  

Obs.: Esta disciplina terá duração de 13 semanas. 
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Departamentos de Anatomia, Fisiologia e Biofísica, Histologia e Embriologia, Bioquímica,  

 

Média de docentes participantes: 30 

 

 

BS310 Neurociências   

 

Créditos:18  

Ementa: Fundamentos de neuroanatomia, neurofisiologia, neurofarmacologia, genética do 

comportamento, embriologia do sistema nervoso e mediação neural dos processos mentais, 

com uma visão integrada do homem visto como ser bio-psico-social, introduzindo-se, 

assim, no estudo mais aprofundado de problemas da neurobiologia, neurologia, psiquiatria 

e neuropsicologia.  

Obs.: Esta disciplina terá a duração de 12 semanas.  

 

Departamentos: Anatomia, Fisiologia e Biofísica, Histologia e Embriologia, Neurologia, 

Radiologia, Farmacologia, Oftalmologia e Otorrinologia, Psiquiatria.  

 

Média de docentes participantes: 30 docentes 

 

BS410 Relação Parasita-Hospedeiro  

 

Créditos:16  

Ementa: Relações entre o Homem e o Ambiente. Microrganismos e o Homem: Relações 

de equilíbrio e aquelas associadas a infecções e doenças. Biologia geral dos 

microorganismos e suas relações com o diagnóstico, tratamento e profilaxia das doenças. 

Principais doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, vermes, etc. Elementos básicos de 

Imunologia suas relações com a Patologia. Diagnóstico biológico. Resposta imune e sua 

regulação nas doenças imunológicas. Terapêuticas imunomoduladoras. Vacinas.  
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Obs.: Esta disciplina terá duração de 11 semanas.  

Departamentos: Microbiologia e Imunologia, Parasitologia, Patolologia Clínica, Clínica 

Médica, Doenças Infecto-contagiosas.  

 

Média de docentes participantes: 35 

 

 

A observação dos conteúdos em cada módulo deixa evidente a integração dos 

conteúdos, permitindo aos Departamentos, inclusive, participarem de mais de um dos 

módulos, não só na sua concepção, como na sua gestão e na atuação em sala de aula.  Para 

a elaboração destes módulos, docentes das duas Unidades participaram ativamente e de 

maneira sistematizada e organizada por suas Comissões de Graduação.  A integração entre 

o IB e a FCM se fez presente em todas as etapas, incluindo-se a docência em sala de aula.  

Cada um dos Módulos tem um Grupo Gestor, constituído por docentes das duas 

Unidades e por um discente que o esteja cursando, tendo um docente do IB como Gestor, 

responsável pela organização das ações a ele pertinentes. 

Em 2001 a reforma curricular é implantada no IB/Unicamp e traz impactos 

significativos para as suas atividades de graduação.  Novas estratégias de ensino são 

aplicadas nos módulos, além das aulas teóricas e teórico-práticas: estudos de caso, estudos 

dirigidos, técnicas de aprendizado baseado em problemas, buscas na intenet e outras.  

Tornou-se necessário e importante que as disciplinas contassem com o apoio de 

alunos do Programa de Estágio Docente e do Programa de Apoio à Docência, para 

aumentar a capacidade de assistência ao aluno, o que foi contemplado.  Além disso, os 

docentes dos diferentes Departamentos do IB passaram a compartilhar a responsabilidade 

por módulos supra-departamentais.  As definições de estratégias para o ensino, as formas 

de avaliação, carga horária necessária a cada conteúdo, deveriam estar centradas no 

atendimento à proposta curricular e projeto pedagógico do curso. 

No entanto, muitas foram as dificuldades que surgiram e que existem até hoje 

relativas às mudanças estabelecidas.  Uma delas foi a mudança histórica de um único 

Departamento ser responsável por uma disciplina, ministrando as aulas a ela inerentes, sem 

muitas vezes permitir qualquer interferência, inclusive de ordem acadêmica.  A 
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responsabilidade passa a ser compartilhada e sujeita a avaliações contínuas, importantes 

para as mudanças que viessem a ser necessárias. 

A adequação dos espaços de aula para as atividades previstas também foi bastante 

difícil, o que se mantém até os dias de hoje.  O IB conta com poucas salas de aula ou 

espaços para abrigar turmas grandes, executando atividades diferentes ao mesmo tempo.  

Uma das propostas da reforma curricular era para um ensino mais problematizado, com 

atividades com menor número de alunos e com a participação de mais de um docente em 

cada uma delas.  Assim, para uma mesma turma podiam estar previstas quatro atividades ao 

mesmo tempo.  Infelizmente este problema se mantém, e muitas das ações previstas na 

elaboração da reforma não puderam ainda ser implementadas.  O uso de salas de aula 

localizadas fora do espaço físico do IB, como já vem ocorrendo, virá minimizar ou mesmo 

eliminar essas dificuldades.  

Processos de avaliação contínuos estão sendo feitos com relação à reforma 

curricular, através de seminários, avaliações dos módulos e mesmo dos alunos que estão no 

curso.  A partir dessas avaliações novas mudanças são introduzidas para manter a qualidade 

da formação médica dentro da Unicamp.  

O IB/Unicamp, através de sua Diretoria, Coordenadoria de Graduação, Setores de 

Apoio e Departamentos, considera todas as disciplinas de graduação dentro de um mesmo 

padrão de responsabilidade, buscando sempre a manutenção da excelência acadêmica nelas 

inserida.  Sendo assim, todos os aspectos didático-pedagógicos, de desenvolvimento, de 

avaliação e de gestão das disciplinas de serviço têm o mesmo padrão de atendimento que 

aquelas disciplinas dirigidas aos CCB.  

 
3.1.3. Avaliação Interna das disciplinas ministradas para outros cursos  

 

Serão comentados inicialmente alguns dados gerais relativos ao Ensino de 

Graduação do IB/Unicamp associados àquilo que se convencionou denominar de 

disciplinas de serviço.  Sendo uma Unidade de Ensino, Pesquisa e Extensão, caracterizado 

como Instituto, fica sob sua responsabilidade o atendimento a todos os cursos que 

necessitam dos conhecimentos de áreas das Ciências Biológicas para a formação de seus 

alunos.  Assim, o IB oferece disciplinas de serviço para vários cursos da Universidade.  Nas 

áreas tidas como de Ciências Biológicas e Profissões da Saúde, os cursos atendidos são: 
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Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia e Educação Física.  Para esses cursos o Instituto, 

através de seus Departamentos, ministra disciplinas de conteúdos básicos de Anatomia, 

Bioquímica, Biologia Celular, Fisiologia e Biofísica, Histologia e Embriologia, 

Microbiologia, Imunologia e Parasitologia (Tabela 3.1.3.a).  Para a área de Ciências Exatas, 

Tecnológicas e da Terra, é ministrada uma disciplina de Microbiologia para a Engenharia 

de Alimentos, enquanto que para as Engenharias Elétrica (diurno e noturno), Mecânica 

(diurno), de Controle e Automação (noturno) e de Computação (diurno), o Departamento 

de Zoologia é responsável pela disciplina Ciências do Ambiente, na qual se matriculam, em 

média, 180 alunos por semestre.  Para o Curso de Ciências da Terra -Geografia e Geologia, 

os Departamentos de Botânica, Zoologia e Genética e Evolução ministram, em conjunto, 

duas disciplinas que atendem alunos dos dois períodos (Tabela 3.1.3.a).  Para o Curso de 

Engenharia Agrícola é ministrada uma disciplina de Botânica.  Na área de Artes, o Curso 

de Dança tem as disciplinas de Anatomia e Fisiologia do Movimento (Tabela 3.1.3.a). 

Todos os Departamentos da Unidade atuam nestas atividades de ensino, sendo que, 

dada a tradição associada ao curso de Medicina, há um envolvimento maior daqueles que 

também ministram aulas para as profissões da saúde.  São eles os Departamentos de 

Anatomia, Bioquímica, Fisiologia e Biofísica, Histologia e Embriologia, Microbiologia e 

Imunologia e Parasitologia e mais recentemente o Departamento de Biologia Celular. 

Anualmente, o IB ministra 36 disciplinas de serviço, atendendo, em média, 930 

alunos de outras Unidades ou Faculdades da Unicamp (Tabela 3.1.3.b). 
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Tabela 3.1.3.a-- Departamentos do Instituto de Biologia/Unicamp e 

Cursos de Graduação da Unicamp em que atuam. 

Curso No. médio de 
alunos/curso/se

mestre 

Departamentos 

Medicina 

5 disciplinas compartilhadas 

 
220 

 

Anatomia, Biologia Celular, 
Bioquímica, Fisiologia e 
Biofísica, Histologia e 
Embriologia, Microbiologia e 
Imunologia, Parasitologia. 

Enfermagem 

7 disciplinas 

 
80 

Anatomia, Biologia Celular, 
Bioquímica, Fisiologia e 
Biofísica, Histologia e 
Embriologia, Microbiologia e 
Imunologia, Parasitologia. 

Educação Física 

5 disciplinas por período 

 
200 

Anatomia, Bioquímica, 
Fisiologia e Biofísica. 

Fonoaudiologia 

1 disciplina 

 
30 

Anatomia e Fisiologia e 
Biofísica 

Engenharias Mecânica e Elétrica, 
Automação e Ciências da 
Computação.  
1 disciplina – 
5 oferecimentos no ano 

 
180 

Departamento de Zoologia 

Engenharia de Alimentos 
1 disciplina* 

80 Microbiologia e Imunologia 

Ciências da Terra 
2 disciplinas compartilhadas 
por período 

40 Botânica, Genética e Evolução 
e Zoologia. 

Engenharia Agrícola 
1 disciplina 

70 Botânica 

Dança 
2 disciplinas 

30 Anatomia e Fisiologia e 
Biofísica 

Total de disciplinas = 36   

Total de alunos 930  

* a partir de 2005 será ministrada uma disciplina no período noturno 
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È sabido que nos últimos anos as Universidades Estaduais Paulistas têm investido 

para o aumento de vagas em seus cursos de graduação.  O IB, atendendo às chamadas da 

Universidade, tem participado de maneira positiva para que haja maior acesso ao ensino 

gratuito e de qualidade, característica destas escolas.  Assim é que, além das 10 vagas em 

seus CCB, recebe a partir de 2004, 40 novos alunos no Curso de Farmácia e até 2006 

ministrará aulas para mais 190 alunos em suas disciplinas de serviço (Tabela 3.1.3.b).  

Ainda, para 2005 serão mais duas disciplinas para as modalidades de Física Médica e Física 

Biomédica, ambas do Curso de Física.  

A evolução no número de vagas dos cursos de graduação ao longo de todos esses 

anos não tem sido acompanhada de investimentos significativos na infra-estrutura do 

Instituto.  O atual prédio do IB tem 37 anos e o último registro de ampliação no número de 

salas de aulas é de 1993.  Sendo assim torna-se necessária a busca de recursos que possam 

permitir-nos atender com mais qualidade os nossos alunos, como também criar espaços e 

aprimorar os já existentes, para poder atender à crescente demanda que o país nos coloca, 

após a tentativa de universalização do Ensino Médio.  Ações coordenadas das instâncias 

responsáveis vêm sendo introduzidas.  Uma delas foi a ampliação do número de salas de 

aula, com a instalação do Prédio do Ciclo Básico II, e de reformas das salas já existentes no 

Ciclo Básico I, locais que deverão receber demanda cada vez maior do IB.  Faz-se 

necessário ainda investimento contínuo para a manutenção das atividades voltadas para as 

aulas práticas, tanto em equipamentos como em insumos, de excursões e de renovação do 

parque de informática.   



160 

 

Tabela 3.1.3.b. Participação do Instituto de Biologia em ações de aumento de vagas em 
graduação na Unicamp, no período de 1999 a 2003. 

Curso Alteração do número de vagas Ano de início 

Enfermagem 30 para 40 2000 
Fonoaudiologia Criação de curso com 30 vagas 2002 

Engenharia Agrícola 40 para 60 
de 60 para 70 

2000 
2003 

Ciências da Terra 30 para 40 2003 
Engenharia de 

Alimentos 
70 para 80 2003 

Engenharia 
Mecânica 

60 para 140 2003 

Engenharia de 
Automação 

40 para 50 2002 

 

 

Nos cursos das Áreas Biológicas ou das Profissões da Saúde, a participação do IB 

nas discussões de estruturação curricular foi mais significativa que para os cursos de outras 

áreas, dado a tradição de parceria entre o IB e a FCM, a forte correlação de suas áreas de 

conhecimento e pelo conjunto maior de disciplinas de serviço que a Unidade ministra a 

eles.  Importante lembrar que todas os conteúdos tidos como básicos dos cursos de 

Enfermagem e Medicina são aplicados em disciplinas sob a responsabilidade do IB.  

 A atuação do IB no ensino de graduação como um todo, pode ser também analisada 

a partir da Tabela 3.1.3.c., onde os números de disciplinas ministradas no período de 1999 a 

2003, números de matrículas e valores médios de hora/aula/docente estão demonstrados. 
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Tabela 3.1.3.c  Matrículas em disciplinas de graduação do Instituto de Biologia nos 

anos de 1999 a 2003* 

ANO 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Matrículas  5795 6167 5876 5529 5621 

Número  de 

disciplinas 

152 158 149 158 163 

Hora/aula/ 

docente 

6,2 5,9 7,17 7,19 7,63 

* inclue disciplinas para os Cursos de Ciências Biológicas.  

DAC-Diretoria Acadêmica  

 

 

3.1.4. Disciplinas ou cursos ministrados para outras instituições. 

 

Não cabe. 

 

Planejamento futuro do Instituto de Biologia da Unicamp referente ao Ensino de 

Graduação 

 

Objetivo 

Aprimorar e expandir a formação de graduandos como cidadãos profissionalmente 

competentes, com comportamento ético e comprometido com o desenvolvimento 

sustentável, mantendo os padrões de excelência acadêmica, aperfeiçoando cursos e 

disciplinas ministrados nas diferentes áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, e sua 

participação em atividades de pesquisa e extensão. 

 

Estratégias 
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- Manter uma contínua e sistemática avaliação dos cursos, re-adequando seus conteúdos 

curriculares e estratégias para a formação de alunos em condições de enfrentar 

mudanças e aptos a atuarem junto à sociedade trazendo as transformações necessárias 

para seu desenvolvimento sustentável. 

- Estimular atividades de ensino interdisciplinares, na própria Instituição e fora dela, por 

meio de disciplinas, intercâmbio de alunos e atividades de iniciação científica, com a 

efetiva participação de docentes e do corpo discente, visando a formação de indivíduos 

preparados para uma sociedade que necessita uma contínua produção de 

conhecimentos. 

- Estimular atividades visando a formação de professores, por meio de ações 

interdisciplinares e interunidades. 

- Estimular a introdução de práticas de ensino à distância nas disciplinas de graduação. 

- Aprimorar a infra-estrutura física e de equipamentos para o desenvolvimento das 

atividades de ensino, por meio da criação de novos espaços e da continua modernização 

de instrumentos para o ensino. 

- Continuar expandindo a graduação pela criação de novos cursos e áreas, na fronteira do 

conhecimento, tais como biotecnologia e bioinformática, respeitando o compromisso 

com os padrões de excelência acadêmica. 

- Normatizar a participação de graduandos, pós-graduandos, pós-doutores e 

pesquisadores voluntários em atividades de ensino nos cursos de graduação. 

- Criar fóruns permanentes com a participação de docentes para a elaboração e discussão 

de ações para o aprimoramento contínuo do ensino de graduação na Universidade e no 

país. 

- Expandir o número de vagas de graduação na medida que se disponibilizem recursos 

que garantam a manutenção da qualidade acadêmica. 
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-  

3.2. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE PÓS-

GRADUAÇÃO  

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS  

 

 No que tange à avaliação das atividades de Pós-Graduação a mesma será feita para 

os diferentes Programas em andamento no Instituto de Biologia, utilizando-se de dados dos 

relatórios de Avaliação da Capes, da Comissão de Pós-Graduação da Unidade, de 

informações obtidas junto à Diretoria Acadêmica da Unicamp e de outras fontes.  

 Dada a complexidade dos Programas faz-se necessário um breve histórico dos 

mesmos, buscando com isso trazer como foi o desenvolvimento da Pós-Graduação no IB e 

como ela está atualmente estruturada.   

 

Histórico da Pós-Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp.  

 

 O Primeiro Programa de Pós-Graduação (PG) do Instituto de Biologia (IB) foi o de 

Imunologia com seu Mestrado iniciando em 1971 e seu Doutorado em 1974. Este 

Programa teve papel fundamental no cenário nacional formando inúmeros profissionais. No 

inicio de 1990, seu Mestrado foi avaliado com conceito C e o Doutorado ficou sem 

avaliação. No biênio seguinte (1994-1995) o Mestrado recebeu C e o Doutorado D e no 

biênio seguinte (1996-1997) conceito 1. Essa seqüência de conceitos em queda resultou na 

decisão de fechamento do Programa a partir de 1999. A redução gradativa do conceito do 

Programa está ligada à redução de docentes do IB atuando nesta área e diminuição da 

produção científica.. Dessa forma, o então Programa de Imunologia passou a compor uma 

das áreas de concentração do Programa de PG em Genética e Biologia Molecular (GBM).  

 Em 1975 foi criado o Curso de Mestrado em Biologia Celular e Molecular e seu 

Doutorado no ano seguinte. Este Programa foi encerrado em 1980 e neste mesmo ano foi 

criado o Mestrado em Biologia Celular, que recebeu em seu primeiro bimestre de 

avaliação conceito B. O Curso de Mestrado foi credenciado pela Capes em 1988. O 

Doutorado foi criado em 1994 e recebeu recomendação da Capes em 22/06/1995. Este 

Programa acolheu o Mestrado em Morfologia (11º Curso) que havia sido criado em 1995 e 
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recomendado pela Capes em novembro do mesmo ano. O Programa  Biologia Celular foi 

então denominado Biologia Celular e Estrutural a partir de 1999, abrigando as seguintes 

Áreas de Concentração: Biologia Celular, Histologia e Anatomia.  No biênio 1996-1997 o 

Curso de Morfologia havia recebido conceito 3 e o de Biologia Celular conceito 5. Hoje o 

Programa de Biologia Celular e Estrutural está consolidado com conceito 6. 

 O quarto Programa a ser criado foi o de Fisiologia, com seu Mestrado iniciado em 

1975 e credenciamento em 1981.  O Curso de Doutorado foi homologado em 1987 e 

autorizado em 28/11/1990. No biênio 1994-1995 recebeu conceito C da Capes.  O 

Programa em Bioquímica foi o oitavo do Instituto de Biologia, sendo implantado em 1985 

o seu Mestrado e em 1990 o seu Doutorado.  Foi credenciado pela Capes em1990, e no 

processo de avaliação do biênio 1994/1995 recebeu conceito B. Estes dois Programas 

fundiram-se em 1999, passando a ser denominado Biologia Funcional e Molecular e tem 

hoje o conceito 6. 

 O quinto Programa de Pós-Graduação a ser criado foi o de Ecologia, iniciando seu 

Mestrado em 1976 e seu Doutorado em 1981.  O  Curso de Mestrado e Doutorado em 

Ciências Biológicas, com Área de Concentração em Ecologia, denominação da época, foi 

credenciado em 1985 e recredenciado em 1987. Este Programa sempre recebeu conceito A 

desde sua criação.  No entanto, no primeiro biênio de avaliação numérica (1996-1997) o 

conceito foi 4 , o que corresponderia ao conceito B. No triênio seguinte o conceito 

aumentou para 5 e este Programa hoje encontra-se consolidado com conceito 6. 

 O Programa de Biologia Vegetal, o sexto do IB/Unicamp, foi criado em 1977 com 

seu Mestrado e Doutorado que foram credenciados pela Capes em 1981 e recredenciados 

em 1988. Também recebeu conceito A desde sua instalação e no biênio 1996-1997 recebeu 

o conceito 5. Hoje é um Programa consolidado com conceito 6.   

 O sétimo Programa foi o de Genética com seu Mestrado e Doutorado instalados em 

1980.  Este Programa sempre recebeu conceito A da Capes e em sua fase numérica conceito 

5.  Em 1999 este Programa alterou seu nome para Genética e Biologia Molecular que 

além de reformulações, abrigou duas áreas de concentração: Imunologia e Microbiologia 

(10º Curso, cujo Mestrado havia sido criado em 1993 e tinha conceito 3 no biênio 1996-

1997). Hoje o Programa de Genética e Biologia Molecular está consolidado em sua 

excelência com conceito 7. 
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 O décimo Programa foi o de Parasitologia, com seu Mestrado e Doutorado criados 

em 1988 e reconhecidos pela Capes em 1989. Recebeu conceito D no período de 1990 a 

1993 e no biênio 1994-1995 conceito C. No primeiro período de avaliação numérica 

recebeu conceito 4 e depois voltou para conceito 3.  

 

Diretrizes gerais da avaliação  

 

A presente avaliação foi feita, em parte, baseando-se nas diretrizes gerais da 

avaliação da Capes para os Programas de Pós-Graduação (PG).  Alguns pontos que foram 

analisados são:  

1- Especificidade das Áreas de Concentração e das Linhas de Pesquisa e Projetos, das 

Publicações docentes/discentes, dos eventos promovidos e das dissertações e teses 

concluídas em cada Programa; 

2- Formação e titulação do corpo docente bem como a coerência entre a formação do 

corpo docente e a Proposta do Programa, que no caso trata-se da formação e 

estrutura geral do programa. 

3- Qualidade, regularidade e quantidade da produção científica. 

4- Adequada infra-estrutura administrativa que garanta o bom andamento de todas as 

atividades e que propicie apoio à docência e pesquisa, permitindo o 

acompanhamento, coleta e organização dos dados dos Programas de Pós-

Graduação.  

Este conjunto de parâmetros pode ser agrupado em dois pontos, coerência e 

consistência, e ainda há um terceiro ponto que estaria pautado na qualidade da 

produção técnica. 

As ações dos Programas de PG do IB estiveram voltadas para alcançar melhor 

coerência e consistência.  Serão apontadas as ações implantadas, indicados seus 

resultados e analisada a eficácia das ações. 
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Atividades da Pós-Graduação sob responsabilidade da Unidade 

 

O IB/Unicamp atualmente possui seis Programas de PG, todos com Mestrado e 

Doutorado, sendo eles: 

 

1- Biologia Funcional e Molecular (BFM 

2- Biologia Celular e Estrutural (BCE). 

3- Genética e Biologia Molecular (GBM). 

4- Biologia Vegetal (BV). 

5- Ecologia (ECO). 

6- Parasitologia (PAR). 

 

Esses diferentes Programas foram estruturados de modo a permitir integração de 

recursos humanos e materiais, visando oferecer aos seus alunos ampla opção para uma 

formação interdisciplinar, sem perder de vista, contudo, o necessário aprofundamento 

dentro de sua especialidade.  

Os objetivos gerais dos cursos de PG são: formar professores para a docência 

universitária, atendendo a expansão quantitativa deste ensino e colaborando com a elevação 

de sua qualidade; formar pesquisadores que possibilitem a instalação ou o crescimento de 

centros de PG, atendendo necessidades setoriais e regionais e preparar profissionais de 

nível elevado, em função de demanda do mercado de trabalho das instituições públicas e 

privadas; formar pesquisadores capazes de assegurar o desenvolvimento científico e 

tecnológico nacional e contribuir na geração de conhecimentos no nível global. 

Os programas de Mestrado e de Doutorado, cada um com objetivos, requisitos e 

desenvolvimentos específicos, prevêem a realização de um certo número de disciplinas que 

fazem parte da área de concentração e da área de domínio conexo e o desenvolvimento de 

um trabalho de pesquisa para fins de elaboração de dissertação ou tese, sob a orientação de 

um docente credenciado no Programa. 

 Cada um dos Programas é gerido por uma Sub-Comissão de Pós-Graduação 

(SCPG), que tem um Coordenador e mais dois docentes como seus membros, além de um 
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representante discente. A indicação para a composição das SCPG em geral é feita por 

consulta à comunidade participante do Programa e o Coordenador integra a Comissão de 

Pós-Graduação da Unidade, composta por um Coordenador e os Sub-Coordenadores dos 

Programas e pela representação discente. Todos os Programas são sujeitos a normas, 

critérios e uma legislação inerentes a cada um deles, mantendo-se as normas da 

Universidade.  Sendo assim deve ficar subentendido que há particularidades inerentes a 

cada um dos Programas, mas todos os processos relacionados a quaisquer atividades da PG 

são pautados em normas discutidas, votadas e aprovadas nos órgãos competentes.  

A inscrição ao Mestrado é aberta a candidatos diplomados em Ciências Biológicas, 

ou em Áreas de Humanas ou Exatas de Universidades nacionais ou estrangeiras. Para a 

admissão ao Doutorado o candidato, portador ou não do título de Mestrado, submete-se a 

processos de seleção, que podem ser a análise de currículo ou a realização de exames de 

ingresso.  Para alguns Programas é ainda possível a mudança durante o Mestrado para o 

Doutorado, dependendo do desenvolvimento do aluno e de seu projeto de tese. 

 

Requisitos para titulação 

Mestrado – Para obter o título de mestre, o aluno precisa completar um número 

mínimo de créditos em disciplinas, variável de acordo com cada Programa. Além disso, são 

atribuídos a cada aluno 140 créditos no desenvolvimento de um projeto de pesquisa 

experimental para a elaboração de sua tese. O aluno deve ainda apresentar capacitação em 

uma língua estrangeira.  

Os exames de qualificação ao Mestrado são diferentes em cada Programa e são 

avaliados por uma banca constituída por três docentes.  

A tese original, desenvolvida segundo projeto de pesquisa elaborado com o 

orientador é submetida a uma Comissão Julgadora com três membros, para a sua avaliação 

prévia e a defesa pública segue o estabelecido no Regimento Geral dos Cursos de PG da 

Unicamp. 

Doutorado – Para obter o título de doutor, o aluno deverá completar um total de 

280 créditos distribuídos entre disciplinas e a elaboração de sua tese e o candidato deve 

demonstrar capacitação de leitura em uma língua estrangeira. O exame de qualificação ao 

Doutorado é realizado após o candidato ter concluído seu programa de disciplinas e estar 
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em fase adiantada da elaboração de sua tese. Uma vez aprovada por uma Comissão 

Julgadora de até cinco membros para avaliação prévia, a tese é submetida à defesa pública, 

que segue o estabelecido no Regimento Geral dos Cursos de PG da Unicamp.  

 

Estrutura Curricular, Participação em Docência e Composição  

 

 No período de 1998 a 2000 as exigências de número de créditos tanto para o 

Mestrado e Doutorado eram altos em alguns programas. No Mestrado variava de 24 a 60 

créditos e no Doutorado de 36 a 120, embora no Doutorado pudessem ser convalidado os 

créditos do Mestrado. 

 A partir de 2001 o Doutorado passou a ter seus próprios créditos, podendo ser 

convalidado apenas o excedente de créditos exigidos no Mestrado. Outra mudança foi o 

aumento do número de créditos em atividades de tese. Antes o total de créditos variava 

entre os Programas, passando então a ser de 140 créditos para o Mestrado e 280 para o 

Doutorado. 

 De um modo geral, os Programas com maior número de créditos reduziram o 

número de créditos exigidos em disciplinas com o objetivo de reduzir o Tempo de 

Titulação, uma vez que a Capes recomenda que o TMT (Tempo Máximo para Titulação) 

seja de 24 meses para o Mestrado e 48 meses para o Doutorado. Neste mesmo período  

houve uma padronização para o tempo de integralização dos cursos onde o Mestrado 

passou de 48 para 36 meses e o Doutorado de 60 para 54 meses. Aliado a estas medidas 

vieram esforços junto aos orientadores para adequarem melhor os objetivos das teses frente 

aos novos parâmetros. 

 Os Programas de BFM, Ecologia e Parasitologia têm disciplinas obrigatórias 

visando uma formação comum aos seus alunos. Os outros Programas não têm exigências 

nesse sentido, cabendo a cada orientador definir o conjunto de disciplinas a ser cursado 

pelo seus alunos.  

 O número de disciplinas de cada Programa é adequado e compatível com o tamanho 

do corpo docente (Figura 1). Espera-se que as disciplinas sejam oferecidas pelo menos uma 

vez a cada dois anos e, portanto, em função do número de créditos e tempo de 

integralização, taxas acima de 40% de oferecimento são consideradas como excelentes.   



169 

 Todos os Departamentos do IB participam ministrando disciplinas para os 

programas de PG, que em geral têm um docente da própria Unidade como responsável ou 

colaborador.  Docentes participantes dos Programas, porém externos à Unidade também 

podem oferecer disciplinas e ser por elas responsáveis, a partir de credenciamento junto a 

um dos Programas.  

 Ainda é possível que docentes de diferentes Departamentos, ligados a um ou mais 

de um dos Programas, ministrem disciplinas compartilhadas que podem ser cursadas por 

alunos também de diferentes Programas.  

 Com relação à participação docente em ensino de PG espera-se que pelo menos 

50% dos NRD6 – Núcleo de Referência Docente que equivale aos docentes da própria 

Unidade com mais de 30% do seu tempo dedicado à Pós-Graduação - estejam envolvidos 

em ensino.  Neste quesito a participação dos NRD6 de nossos Programas é muito boa.  

 

Estrutura Curricular (Total de disciplinas = TD , Disciplinas Oferecidas  = OF
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Figura 1. Número total de disciplinas (TD) e número de disciplinas oferecidas (OF) dos 
Programas de Pós-Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 1999 a 
2003  
 

 Quanto ao ensino de Graduação a participação percentual dos NRD6 é boa, com 

tendências a melhorar.  No Programa de Parasitologia os dados de participação em ensino 

de graduação mostram que a mesma vem decrescendo o que não corresponde com os dados 

do relatório do Departamento (Figura 2).  
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Figura 2. Percentagem dos docentes NRD6 dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de 
Biologia da Unicamp, atuando no ensino de Pós-Graduação (A) e Graduação (B) no período 
de 1999 a 2003. 
 



172 

Exame de qualificação 

Embora nas disciplinas da PG ocorram avaliações variadas (provas, seminários, 

monografias e trabalhos práticos), nos Programas do IB também foi adotado o exame de 

qualificação, onde são verificados os conhecimentos adquiridos nas disciplinas e o 

embasamento teórico necessário para o desenvolvimento da tese do aluno. 

 O propósito deste exame fica definido nos critérios de cada Programa de PG, sendo 

que em todos eles, seja para o Mestrado seja para o Doutorado, os alunos são submetidos a 

uma prova didática, em geral para o nível de graduação, cujo tema é sorteado a partir de 

listas elaboradas pela SCPG, ou pelo orientador e o aluno ou ainda pela comissão 

avaliadora, que é composta por três membros doutores, sendo pelo menos um externo ao 

Programa ou mesmo à própria Unicamp. O Programa de Ecologia realiza este exame de 

maneira diferente, uma vez que o aluno deve apresentar em disciplinas do próprio 

Programa um seminário para alunos e docentes a partir de um tema proposto pelo 

orientador, no caso do Mestrado, e de um tema indicado pela banca, no caso de Doutorado.  

Para os diferentes Programas um número variável de créditos em disciplinas deve 

estar cumprido pelo aluno e a proficiência em língua estrangeira é norma em todos eles.  

Para o Programa de GBM os alunos deverão obrigatoriamente realizar o exame 

quando estiverem cursando o terceiro semestre regularmente matriculados após o ingresso 

no programa.  

 Além da prova didática os alunos são submetidos a uma prova específica em que 

são arguidos pela banca examinadora, principalmente com relação a seus projetos de tese 

de Mestrado (Programas de BFM, BV, GBM e Parasitologia). O Programa de BCE não 

exige esta prova no exame de qualificação ao Mestrado. 

 Para o Doutorado as condutas também variam entre os Programas, muitos dos quais 

mantêm a prova didática.  Para a BFM o aluno deve fazer um apresentação de um artigo 

onde ele seja o primeiro autor, o qual deverá no mínimo ter sido submetido a uma revista 

indexada/arbitrada. Essa é uma forma interessante de aumentar a produtividade do 

Programa e a tradução da tese em artigos publicados  

Para os programas BCE, BV e Parasitologia o exame constitui-se na apresentação 

oral e defesa de uma proposta de projeto de pesquisa original perante uma banca 

examinadora. O trabalho escolhido pelo aluno e aprovado pelo orientador, deve conter 
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elementos suficientes para a avaliação da justificativa, relevância, viabilidade e objetivos 

do projeto, além da demonstração de conhecimento da metodologia e uma revisão 

bibliográfica adequada sobre o assunto.  

 De modo geral os Programas procuram verificar conhecimentos e preparo para o 

desenvolvimento das pesquisas de seus alunos em seus exames de qualificação. Há 

modelos distintos em cada Programa que à sua maneira trazem diferentes níveis de 

exigência ao aluno. 

 Há Programas que não estão cumprindo o Regulamento de PG do IB, que prevê 

tanto o exame de qualificação quanto a análise prévia da tese no Mestrado. Os propósitos 

são distintos nestas duas etapas, pois a primeira visa verificar se o aluno está qualificado 

com a sua formação e a outra visa uma análise e aprovação prévia da tese antes de ser 

submetida à defesa pública. 

 O Programa de GBM tem um exame de qualificação diferenciado, que além de 

verificar os conhecimentos teóricos na área de pesquisa, também avalia o andamento da 

tese do aluno.  Com isso a banca pode colaborar com sugestões ou mudanças que permitam 

ao aluno a conclusão, no tempo desejado, de seu trabalho de tese. 

 O Programa de Parasitologia traz como diferente as aulas em níveis diferenciados 

de Graduação e PG para a qualificação ao Mestrado e Doutorado, respectivamente, além da 

apresentação de um projeto original associado ao Doutorado.  

 

Linhas de Pesquisa.  

 

No biênio 1996-1997 as linhas de pesquisas dos Departamentos eram diversas, com 

um docente sendo responsável por mais de uma delas.  Esse modelo foi adotado para a PG, 

fazendo com que no período houvesse mais de 100 linhas de pesquisa associadas aos 

docentes do IB, o que gerava pouca consistência para os Programas de PG. Atualmente, 

entende-se que as linhas de pesquisa são dos Programas e devem ser genéricas abarcando 

vários projetos. O que antes era entendido como linha de pesquisa do docente, hoje é visto 

como um projeto tipo guarda chuva, abrigando suas diversas pesquisas e a de seus alunos. 

Esta ação visou claramente melhorar a consistência dos Programas (Figura 3).  
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Figura 3. Evolução das Linhas de Pesquisa dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de 
Biologia da Unicamp no período de 1999 a 2003. 

 

 

Segue as áreas de concentração e linhas de pesquisa dos Programas de PG, 

lembrando que a cada uma está associado um conjunto de projetos dos docentes e alunos.  

 

Biologia Funcional e Molecular 

Áreas de concentração: Fisiologia e Bioquímica 

Linha de pesquisa: Química de Macromoléculas, Biomembranas e Processos 

Biomiméticos, Bioenergética, Metabolismo e Transdução de Sinais, Neurobiologia e 

Comportamento, Toxicologia e Oncogênese, Ensino, Genoma, Proteoma e Bioinformática. 

 

Biologia Celular e Estrutural 

Áreas de concentração: Biologia Celular, Histologia e Anatomia. 

Linhas de pesquisa: Apoptose, Biologia Celular Vegetal, Biologia da Reprodução, 

Cromatina, Cromossomos e Nucléolo, Diferenciação Celular, Ensino, Matriz Extracelular, 

Neurobiologia Celular, Plasticidade Celular, Toxicologia e Toxinologia Celular e Tecidual. 



175 

Genética e Biologia Molecular 

Áreas de concentração: Genética Animal e Evolução, Genética Vegetal e 

Melhoramento, Genética de Microorganismos, Microbiologia e Imunologia.  

Linhas de pesquisa: Evolução, Genética e Biologia Molecular Animal, Genética e 

Biologia Molecular de Microrganismos, Metodologias de Ensino, Genética e Biologia 

Molecular Vegetal Biotecnologia de Plantas, Mecanismos de Virulência de 

Microrganismos, Virologia Animal, Imunologia das doenças parasitárias e infecciosas e 

Imunobiologia. 

 

Biologia Vegetal 

Linhas de Pesquisa: Anatomia de fruto, semente e plântula, Anatomia de partes 

vegetativas e florais, Estruturas secretoras em angiospermas, Ecofisiologia de plantas 

nativas, Ecologia de populações de plantas, Biodiversidade e conservação de comunidades 

vegetais, Biologia da polinização e da reprodução em angiospermas Biossistemática e 

evolução de plantas, Sistemática de angiospermas, Sistemática filogenética, Metabolismo 

do nitrogênio em plantas superiores, Interação planta-ambiente, Metabolismo secundário 

em plantas, Fisiologia do desenvolvimento vegetal,  Fisiopatologia vegetal e Fisiologia da 

produção vegetal. 

 

Ecologia 

Linhas de pesquisa: Agroecologia, Ecologia de Comunidades, Bionomia e 

Dinâmica de Populações, Conservação e Biodiversidade, Controle Biológico, Manejo 

integrado de insetos prejudiciais, Ecofisiologia Animal e Vegetal, Ecologia 

Comportamental, Ecologia da Reprodução, Ecologia de Interações Animal-Planta, Ecologia 

de Parasitoses, Ecologia Genética e Biogeográfica, Ecologia Humana, Ecologia e Biologia 

Marinha, Ecologia Química e Taxonomia e Sistemática Animal. 

 

Parasitologia 

Linhas de pesquisa:  Biologia Molecular de Parasitos, Cestódeos de Aves, Ciência 

de animais de laboratório, Coccidiose Aviária e de outros animais, Comportamento de 

Strongyloides sp. no hospedeiro e no meio externo, Controle Biológico de Pragas de 
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Interesse Agrícola, Desenvolvimento de terapias contra Plasmodium spp, Entomologia 

forense, Entomologia médico-veterinária, Epidemiologia e controle das parasitoses 

intestinais Helmintíase transmintidas por moluscos, Manejo Integrado de Culicídeos e 

Simulídeos, Parasitos de animais silvestres e domésticos, Parasitos de peixes, 

Trypanosomatidae: Relação Parasito-Hospedeiro e Imunidade e Ação de Drogas.  

As linhas de pesquisa dos Programas são utilizadas como um dos indicadores de 

consistência dos Programas de PG, e no período a que se refere a presente avaliação os 

Programas de PG do Instituto de Biologia da Unicamp, ajustaram de maneira significativa 

suas linhas de pesquisa (Figura 3), bem como de suas áreas de concentração e de projetos a 

elas vinculados, de maneira a obter uma maior consistência. Adotando-se o mesmo critério 

da Capes e entendendo consistência como um elemento de densidade, entende-se como 

consistente, por exemplo, o número de projetos por Linha de Pesquisa. Se acima de 1 

entende-se como consistente e valores menores como pouco consistentes. 

 Um elemento importante da consistência é a vinculação da Produção Técnica à Área 

de Concentração, às Linhas de Pesquisa e aos Projetos.  Atualmente todos os Programas 

estão adequadamente ajustados e com praticamente 100% de suas produções técnicas 

associadas às Áreas de Concentração e às Linhas de Pesquisa sendo o produto de projetos 

desenvolvidos nos trabalhos de Mestrado e Doutorado (Figura 6).
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Figura 4 . Vinculação dos trabalhos publicados a Linhas de Pesquisa, a Projetos e  a Área de 
Concentração pelos Programas de Pós Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp no período de 
1999 a 2003. 
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 A consistência das linhas de pesquisa dos diferentes Programas também pode ser 

determinada pelo número de projetos associados a cada linha.  Quanto maior for este 

número maior a consistência.  A adequação dos Programas de PG do IB para isso pode ser 

verificada na Figura 5 e, com exceção da Parasitologia, que ainda tem um número muito 

grande de linhas de pesquisa com poucos projetos, nos demais Programas estão ajustados.  
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Figura 5. Consistência das Linhas de Pesquisa em relação à de projetos dos Programas de Pós-
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Figura 6. Consistência do corpo dos Programas de Pós-Graduação em relação à produção técnica 
(dados obtidos dos relatórios Capes). 

 

 

Dividindo-se o total da produção técnica de cada Programa pelo total de docentes a 

eles vinculados também é possível determinar que a consistência dos Programas de Pós-

Graduação (Figura 6), em todos eles, em todo o período da avaliação, vê-se médias acima 

de três produções técnicas por docente, exceção ao Programa BFM nos anos de 1999 e 

2000. 
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Estrutura do Corpo Docente e Discente. 

 

 O quadro docente do IB/Unicamp manteve-se relativamente constante no período de 

1999 a 2003, porém com alterações importantes nos períodos anteriores (Figura 7). No 

entanto no período de 1999 a 2003, houve um significativo aumento do número de alunos 

da PG que passou de 635 para 879 alunos, correspondendo a um crescimento de 38,4 %. 

No mesmo período o número de alunos de graduação matriculados em Ciências Biológicas 

passou de 373 para 423 representando um crescimento de 13,4% (Figura 8). 
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Figura 8.Evolução do número de alunos de 
Graduação e Pós-Graduação do IB no período 
de 1999 a 2003.  

 

 

 Na Figura 9 estão demonstrados os números de alunos os Programas de PG do 

IB/Unicamp, no período de 1999 a 2003. Nos Programas de BCE, BFM, GBM e BV o 

crescimento se deu mais nos ingressos para Doutorado. Pouca variação ocorreu no 

Programa de Ecologia e, para o de Parasitologia, as variações são mais visíveis para o 

Mestrado.  Nota-se que nos Programas de BFM, GBM e BV a partir de 2002, 

principalmente, uma enfâse maior para os Doutorados, sendo que no Programa de BV esse 
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indicador já se manifesta anteriormente.  Uma das possíveis explicações para isso, seria o 

incentivo das agências de fomento ao Doutorado direto. 
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Figura 9. Número de alunos (Mestrado e Doutorado) nos Programas de Pós-Graduação do 
Instituto de Biologia da Unicamp no período de 1999 a 2003. 
 

 De maneira geral os Programas de PG do IB/Unicamp têm uma adequada estrutura 

do seu Núcleo de Referência Docente, compondo-se principalmente por docentes da 

Unidade participação ativa (NRD6), ou seja aqueles com mais de 30% de dedicação de seu 

tempo de trabalho na PG.  Também, para a maioria dos Programas há uma adequada e 

decrescente participação de colaboradores externos ativos (NRD3), que também têm 

dedicação acima de 30%.  

No conjunto de figuras abaixo é possível verificar o empenho dos Programas para a 

consolidação da participação dos NRD6, mas também para que os números de NRD5, 

docentes da Instituição com menor participação, fossem se tornando menores, o que 

significa maiores exigências para o recredenciamento do docente ou mesmo maior 

envolvimento desses com a PG. 

A estrutura do corpo docente do Programa de GBM está apresentado na Figura 5. No 

período o Programa teve variações na percentagem de docentes NRD6: em 1999, girava em 
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torno de 65%, em 2000 era de 55%, mas a partir de 2001 atingiu a casa dos 70%, onde se 

mantém até o momento. 
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Figura 10. Estrutura do corpo docente do Programa de Genética e Biologia Molecular com relação ao 
Núcleo de Referência Docente (NRD 1-6), no período de 1999 a 2003 (dados obtidos dos relatórios 
Capes).  
 

 

O Programa de Biologia Vegetal possui uma estrutura adequada do seu Núcleo de 

Referência Docente, com uma boa participação de colaboradores externos ativos NRD3 

(Figura 6).  No entanto, a percentagem de NRD6 atingiu níveis abaixo de 50%, com a 

relação colaboradores externos para docentes da própria IES sendo de 13:17 em 2003, o 

que demanda uma certa atenção do Programa.  Até 2002 a percentagem de docentes NRD6 

no programa era próxima dos 60%.  

O Programa de Ecologia possui uma boa estrutura do seu Núcleo de Referência 

Docente, mostrando a participação de alguns colaboradores externos ativos NRD3 em 

equilíbrio e um nível muito bom da percentagem de NRD6 no período de 1999 a 2003 

(Figura 7). Apenas em 2001 o Programa ficou abaixo de 50% para a NRD6, mas 

ultrapassou a casa dos 60% nos outros anos  
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Estrutura do Corpo Docente  -BV
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Figura 11. Estrutura do corpo docente do Programa de Biologia Vegetal com relação ao Núcleo de 
Referência Docente (NRD 1-6) no período de 1999 a 2003 (dados obtidos dos relatórios Capes). 
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Figura 12. Estrutura do corpo docente no Programa de Ecologia com relação ao Núcleo de Referência 
Docente (NRD 1-6), no período de 1999 a 2003 (dados obtidos dos relatórios Capes).  
 

 

O Programa de Parasitologia tem uma estrutura pouco satisfatória no seu Núcleo de 

Referência Docente, mostrando a participação de colaboradores externos ativos NRD3 e de 

NRD2 menos envolvidos. Ainda, em 2002 a participação de docentes NRD5 é alta e não há 

como verificar de maneira consolidada os dados, já que em 2002 eles não foram 

adequadamente apresentados e mesmo em 2003 não ocorreram as correções devidas no 

relatório Capes, o que prejudicou de maneira significativa as avaliações do Programa. Em 
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sendo zero o envolvimento de docentes da própria IES com a Pós, não é possível atingir o 

nível de excelência desejado para o Programa e, na realidade, isso não ocorreu. Vê-se que 

em 2003, os dados reportam que os docentes NRD6 do Programa estariam acima dos 70%, 

o que também evidencia pelo erro de notificação. Ainda deve ser destacado que o corpo 

docente do Programa é pequeno e sujeito a oscilações (Figura 13). 
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Figura 13. Estrutura do corpo docente  do Programa de Parasitologia com relação ao Núcleo de 
Referência Docente (NRD 1-6), no período de 1999 a 2003 (dados obtidos nos relatórios Capes). 
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Figura 14. Estrutura do corpo docente do Programa de Biologia Celular e Estrutural com relação ao 
Núcleo de Referência Docente (NRD 1-6), no período de 1999 a 2003 (dados obtidos dos relatórios 
Capes)  
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Figura 15. Estrutura do corpo docente do Programa de Biologia Funcional e Molecular com relação ao 
Núcleo de Referência Docente (NRD 1-6), no período de 1999 a 2003 (dados obtidos dos relatórios 
Capes). 

 

 O Programa de BCE apresenta uma boa estrutura do seu NRD, com participação de 

NRD3 crescente e estabilidade no quadro de NRD6 (Figura 14). A percentagem de 

participação dos NRD6 decresceu a partir de 2001, estando entre 50 e 60% atualmente.  

 O Programa BFM é aquele com maior percentagem de NRD6, tendo ultrapassado a 

casa dos 60% já em 2001 e atingindo os 80% em 2003.  A Figura 15 mostra a estrutura do 

corpo docente deste Programa, com uma evidente participação dos NRD6 ao longo desse 

período.  

 É importante salientar ainda que praticamente a totalidade dos docentes do 

IB/Unicamp estão no Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa (RDIDP), com 

muitos deles com estágios de formação também no exterior, o que sem dúvida é fator 

importante para que o quadro docente atuante na PG seja de excelência. 

 

A forma de atuação da Unidade em relação à evolução da demanda e número de 

vagas oferecidas, evasão e tempo de titulação: 

 

 O número de vagas na maioria dos Programas de PG do IB/Unicamp depende das 

vagas que o orientador oferece, dentro do limite recomendado de até seis orientações em 

andamento.  No Mestrado a demanda tem sido alta e estável em todos os Programas, mas 
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aparece de forma crescente no Programa de Parasitologia. De maneira geral todos os 

Programas são bastante procurados por alunos oriundos dos próprios Cursos de Graduação 

da Unicamp, como de outras escolas.  As percentagens de aprovação variam de ano para 

ano, conforme mostra a Figura 16.  Para o Doutorado a aprovação é maior em razão dos 

critérios para o ingresso serem diferentes(Figura 16).  

Com relação ao Fluxo de alunos, que é dado pelo número de alunos titulados mais 

as Evasões, há variações dentro dos Programas (Figuras 17 e 18). Antes de 2000 não havia 

uma norma definindo um prazo limite para os tempos de integralização do Mestrado e 

Doutorado. Até esse ano o aluno era readmitido, elevando em muito o tempo de titulação. 

A partir de resoluções da CCPG e de normas da Comissão de Pós-Graduação do IB ficou 

definido que para alunos ingressantes a partir de 2000, se vencidos os prazos para 

integralização, e respeitados os períodos de licenciamento, os mesmos só poderiam 

reingressar medinte exame de seleção. Ficou definido que seriam 36 meses para integralizar 

o Mestrado e 54 meses para a integralização do Doutorado. Como os tempos de 

integralização alterados o fluxo ideal passa a ser de 33% para o Mestrado e de 20 a 25% 

para o Doutorado. 

 De um modo geral o fluxo de alunos ainda precisa ser melhorado em todos os 

Programas do IB, apesar do número de titulados ser crescente de ano para ano (Figura 17 e 

18). 
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Figura 16. Percentagem de aprovação de candidatos ao Mestrado e ao Doutorado dos seis Programas de 
Pós-Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp no período de 1999 a 2003. 
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Figura 17. Fluxo de alunos de Mestrado dos seis Programas de Pós-Graduação do Instituto de Biologia da 

Unicamp, no período de 1999 a 2003. 
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Figura 18. Fluxo de alunos de Doutorado dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Biologia da 
Unicamp, no período de 1999 a 2003. 
 

 



193 

 



194 

A evasão deve ficar abaixo de 10%, sendo o ideal menor que 5%. Em todos os Programas 

do IB a evasão é pequena e está dentro dos limites aceitáveis (Figuras 17 e 18).  

O Índice de Fluxo ideal é 1. Valores maiores que 1 por períodos consecutivos, indicam 

crescimento do Programa. Conforme figura 19 em alguns Programas está havendo acumulo de 

alunos enquanto em outros a tendência é do índice caminhar para um. 
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Ecologia Parasitologia 
Figura 19. Índice de fluxo de alunos nos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Biologia da 
Unicamp, no período de 1999 a 2003. 

 

 

 

Tempo de Titulação. 

 

O tempo de titulação no período de 1987 a 1991 era bastante alto: acima dos 50 

meses para o Mestrado e acima dos 60 para o Doutorado.  Nos dois últimos triênios ( 1998-

2000 e 2001-2003) o tempo médio de titulação TMT) ao Mestrado tem ficado entre 30 e 36 

meses, tempo este consistente para realização de um bom Mestrado. Para os Programas do 

IB esse tempo parece ideal, e uma redução envolveria perda na qualidade das teses e de 

formação. 

 Para o Doutorado a situação é mais variável. Todos os Programas exibem 

tendências de redução do seu TMT exceto a Parasitologia onde aparece uma certa tendência 

de crescimento. No Programa de BFM, que exige em sua qualificação para o Doutorado a 

apresentação de um artigo publicado onde o aluno seja o primeiro autor o TMT é estável 

entre 55 e 47 meses. De um modo geral a tendência do TMT é muito boa ficando entre 46 e 

54 meses (Figuras 20, 21 e 22). 

 As ações para a redução do TMT tanto do Mestrado como do Doutorado têm sido 

eficazes.  Estas ações foram importantes como critério para atribuição de bolsas por certo 

período e continua como critério importante para a avaliação dos Programas.  A PG do IB 

precisa continuar vigilante sobre os TMT, sem perder a qualidade de suas teses, e atenção 

especial precisa ser dada pelo Programa de Parasitologia . 

 

Distribuição de alunos junto ao Corpo Docente 

 

 A distribuição do número de alunos ao corpo docente é adequada em todos os 

programas (Figuras 23 e 24). O número total de alunos por docente NRD6 deve ficar em 

torno de 6. Números superiores indicam sobrecarga de orientação e números muito abaixo 

demonstram baixa orientação. Nos Programas de PG do IB este valor está entorno de 6. 

Programas como a Biologia Vegetal onde há um número alto de colaboradores externos 

(NRD3) a média de aluno por docente cai.  
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Figura 20. Tempo médio de titulação ao Mestrado dos Programas de Pós-Graduação do 
Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 1998 a 2003. 
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Figura 21. Tempo médio de titulação ao Doutorado dos Programas de Pós-Graduação do 
Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 1998 a 2003. 
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Figura 22. Evolução dos tempos médios de titulação do Mestrado (A) e do Doutorado (B) nos 
períodos de 1987 a 1991 e nos dois últimos triênios (1998-2000 e 2001-2003). Média geral dos 
Programas de Pós-Graduação do Instituto de Biologia. 
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Figura 23  Número médio de alunos de Mestrado e Doutorado por Docente (A,C,E) e número médio de 
alunos de Mestrado e Doutorado por Docente NRD6 (B,D,F) dos Programas de Biologia Funcional e 
Molecular, Biologia Celular e Estrutural e de Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biologia da 
Unicamp, no período de 1999 a 2003. 
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Figura 24. Número médio de alunos de Mestrado e Doutorado por Docente (A,C,E) e número médio de 
alunos de Mestrado e Doutorado por Docente NRD6 (B,D,F) dos Programas de Biologia Vegetal, Ecologia 
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Produtividade dos Programas 

 

 Os números de trabalhos completos publicados nos diferentes Programas de PG do 

IB/Unicamp são muito bons, exceto para o de Parasitologia que mais uma vez não pode ter 

analisado o número de publicações para o ano de 2002 por falta de dados, embora eles 

existam, junto ao relatório Capes. Estes números expressam ações dos Programas para o 

aumento de alunos e o incentivo a publicações em revistas de qualidade. 

Para o Programa de BCE há uma variação sempre positiva, com aumento nas 

publicações em todos os anos.  Os outros Programas evidenciam oscilações com variações 

positivas para o ano de 2003 nos Programas de BFM e GBM, o que não ocorreu para os 

Programas de BV e Ecologia (Figura 25). 

 A Figura 26 mostra a evolução da produção científica associada aos Programas de 

PG do IB e nela fica evidente o crescimento no ano de 2000, onde ocorreu uma aumento de 

aproximadamente 50% relativo a 1999.  Considerando-se os anos de 1999 e 2003 o 

aumento está próximo a 2X. 
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Figura 25 . Evolução do número de artigos publicados associados aos Programas de Pós-
Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 1999 a 2003. 
 



203 

 
 

Total de Artigos em Periódicos
 Pós-Graduação - IB

0

100

200

300

400

500

1999 2000 2001 2002 2003

N
º

 

Figura 26. Evolução da produção científica associada aos Programas de Pós-Graduação do 
Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 1999 a 2003. 
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Figura 27: Número médio de trabalhos completos por Docentes NRD6 dos Programas de 
Pós-Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 1999 a 2203. 
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 Em todos os Programas a média de publicações associadas aos docentes NRD6 é 

muito boa, acima ou próxima a três trabalhos por ano, com destaque para os Programas de 

BFM e Ecologia (Figura 27).  

 A análise do relatório de Síntese da Capes mostra que a grande maioria dos artigos 

publicados não foi classificada no triênio de 2001-2003.  A qualificação dos artigos é de 

fundamental importância para se fazer uma análise da evolução da qualidade das 

publicações.  

 Com relação à participação de docentes e alunos da PG em Congressos, quer sejam 

nacionais ou internacionais, os dados estão apresentados de maneira geral na Figura 30 e 

expressam o tamanho dos programas e a produtividade a eles associada (Figura 28). 
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Figura 28.  Participação dos Programas de Pós-Graduação do IB em Congressos, apresentando 
Resumos no período de 1999 a 2003. 

 

 

 

Produção de Teses 

 

 A produção média de teses de Mestrado e Doutorado vem crescendo anualmente, o 

que também mostra o aumento da Produtividade dos Programas (Figura 29). Isto também é 

um reflexo da política de crescimento da PG frente à demanda e capacidade de orientação 

dentro dos limites recomendados. 
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 O aumento no número de teses de Doutorado fica evidente em 2002.  Com o 

propósito de mostrar a contundência de ações para o ingresso direto no Doutorado ou 

mesmo a passagem do Mestrado para esse nível, o crescimento em 2004 nas teses de 

Doutorado é evidente e espera-se ainda que nos dois próximos anos o aumento seja maior, 

dado as ações dos Programas para o cumprimento dos TMT. 
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Figura 29. Evolução do número de teses de Mestrado e Doutorado dos Programas de Pós-
Graduação do Instituto de Biologia no período de 1992 a 2004. 
 

 

 Considerando-se o total de trabalhos como sendo o somatório de artigos completos 

em periódicos e anais de congresso, livros e a capítulos de livros e associando a eles os 

resumos tem-se a produção técnica total dos Programas de PG do IB/Unicamp (Figura 30). 

 O número de artigos dobrou de 1999 a 2003 e a produção técnica como um todo 

evolui em torno de 60%.  Todos estes dados mostram mais uma vez a excelência de muitos 

dos Programas e que as ações no sentido de incentivar as publicações e a participaçãoo de 

docentes e alunos em Congressos foram eficazes. 
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Figura 30. Evolução da Produção Científica dos Programas de Pós Graduação do Instituto 
de Biologia no período de 1999 a 2003. 
 
 

 Uma outra forma importante e relevante que expressa a produtividade é a inserção 

dos alunos egressos dos Programas de PG em um mercado de trabalho competitivo e em 

locais onde suas características de liderança e de formação sólida possam ser evidenciadas.  

 Os Programas de PG do IB não têm uma forma sistematizada de acompanhamento 

dos egressos. As informações aqui contidas foram obtidas dos orientadores e contatos 

eventuais com os ex-alunos.  Há que se estabelecer uma forma de acompanhamento 

continuado. Algumas informações relativas aos locais de atuação dos egresso podem não 

estar totalmente corretas e muitas vezes é mencionado apenas o local de atuação do aluno 

sem mencionar sua função. 

 Foram feitos os ajustes possíveis para uma análise mais geral do destino de nossos 

alunos egressos. Para o Mestrado é notório que a maioria se destinou a dar continuidade à 

sua formação com o Doutoramento na própria IES (PGD), poucos atuam em Universidades 

Públicas e Privadas.  Por outro lado são muitos os egressos de Doutorado que atuam 

principalmente em Universidades.  Cabe ressaltar que o Programa em Genética e Biologia 

Molecular é o mais diversificado e com a atuação de seus egressos em diversos setores.  
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 Em síntese os Programas de Pós-Graduação do IB tem desempenhado excelente papel na 

formação de recursos humanos para atuarem no cenário nacional, o que faz parte de seus 

objetivos e de sua missão.  
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Figura 31. Destino dos egressos de Mestrado dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de 
Biologia no período de 1999 a 2003. PGD = Pós-Graduação Doutorado; UPU= Universidade Pública; 
UPRI= Universidade Privada; IP= Institutos de Pesquisa, OSC= outros serviços na área; ESM= 
ensino médio, OUT= outros serviços, EX= exterior; SI = sem informação 
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Figura 32. Destino dos egressos de Doutorado dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de 
Biologia no período de 1999 a 2003. PD = Pós-Doutorado; UPU= Universidade Pública; UPRI= 
Universidade Privada; IP= Institutos de Pesquisa; OSC= outros serviços na área; ESM= ensino 
médio, OUT= outros serviços, EX= exterior; SI = sem informação. 
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Política de Distribuição de Bolsa 

 

A distribuição de bolsas segue critérios de cada Programa. Embora o número de 

bolsas tenha crescido, notadamente para o Doutorado,  esse aumento não foi suficiente para 

atender a demanda (Figura 33). 

 A maioria dos Programas considera a classificação nos exames de ingresso como o 

primeiro critério para a alocação de bolsas vinculadas a eles.  Todos os docentes são 

incentivados a solicitar bolsas à Fapesp, bem como a se credenciarem junto ao CNPq. 

Alguns critérios de distribuição de bolsas dos Programas de PG do IB serão citados, pelo 

fato de serem diferenciados. Portanto, não estará sendo colocado para nenhum Programa 

todas as regras a ele inerentes. 

No Programa de GBM para a bolsas de Doutorado é dada prioridade aos alunos 

regularmente matriculados com até um semestre no programa de Doutorado. As demais 

bolsas são distribuídas aos alunos ingressantes, em ordem de classificação no exame de 

seleção e a distribuição das bolsas novas é realizada de acordo com o tempo de 

integralização do Mestrado. Não são atribuídas bolsas a candidatos cujos orientadores 

apresentem, nos últimos três anos, TMT acima dos prazos médios do CPG-GBM e/ou que 

não entregaram Relatório Capes no ano anterior. As bolsas por cota do curso são renovadas 

anualmente para os alunos que apresentam desenvolvimento adequado e satisfatório nas 

atividades do projeto de pesquisa, recebem aprovação do relatório anual de atividades e do 

exame de qualificação e não obtém nenhum conceito inferior a B nas disciplinas cursadas 

na Pós-Graduação. 

No Programa de Biologia Vegetal as bolsas disponíveis são atribuídas aos alunos 

por uma Comissão designada para esta finalidade e sob critérios próprios estabelecidos em 

Resolução Interna do Programa, onde o desempenho de cada professor-orientador, sua 

contribuição ao Programa e o desempenho do aluno, nota no exame de seleção e curriculum 

vitae são considerados.  
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Figura 33. Evolução do número de bolsas de Mestrado (A) e Doutorado (B) dos 
Programas de Pós-Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp, no período de 
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1997 a 2003. 
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Evolução a Qualificação dos Programas 

 

 As avaliações da Capes têm sido muito importantes como elemento promotor da 

qualificação dos Programas de PG no Brasil.  Há que se notar que o conjunto de 

indicadores de qualidade estabelecidos pela Capes são parâmetros médios de desempenho 

dos Programas como um todo, em seus devidos Comitês. 

No quadro 1 estão demonstrados as avaliações da Capes dos Programas de PG do 

IB de maneira histórica, para evidenciar sua evolução positiva de 1990 a 2003 e na Figura 

34 aparecem as médias dos conceitos dos três últimos biênios, que incluem as modificações 

introduzidas nos Programas e já relatadas anteriormente.   

 

Quadro 1. Histórico das avaliações da Capes relativas aos Programs de Pós—

Graduação do Instituto de Biologia da Unicamp no período de 1990 a 2003. 

 

Cursos ou 

Programas  

1990-

1993 

M        D 

1994-

1995 

 M       D 

1996-

1997 

Situação 

Atual 

1998-

2000 

2001-

2003 

B. Celular A --- A CN 5 

Morfologia --- --- CN --- 3 

Biologia 

Celular e 

Estrutural 

 

5 

 

6 

Bioquímica B CN B B 4 

Fisiologia A CN B B 3 

Biologia 

Funcional e 

Molecular 

 

5 

 

6 

Genética A A A A 5 

Imunologia C SA C D 1 

Microgiologia --- --- CN --- 3 

Genética e 

Biologia 

Molecular 

 

5 

 

7 

Biol. Vegetal  A A A A 5 Biol. Vegetal 5 6 

Ecologia A A A A 4 Ecologia 5 6 

Parasitologia  D D C C 4 Parasitologia 3 3 
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3,7

4,6

5,6

0

1

2

3

4

5

6

1996-1997 1998-2000 2001-2003

C
o

n
ce

it
o

Figura 34. Conceitos Médios dos Programas de Pós-Graduação do Instituto de Biologia a 
partir das avaliações da Capes nos três últimos biênios. 
 

 

Analisando a inserção dos Programas do IB no cenário nacional mais uma vez pode-

se avaliar a qualidade de nossos Programas. No triênio 1998-2000, a média de todos os 

Programas de PG da Unicamp foi 4,67 sendo essa a maior média nacional. Neste período a 

PG do IB atingiu a média de 4,6.   

Para uma adequada análise de cada um dos Programas do IB, estão sendo 

demonstrados nas Figuras 35 e 36 as frequências dos conceitos no cenário nacional para os 

triênios 1998-2000 e 2001-2003, para cada um dos Comitês da Capes, e os conceitos dos 

Programas do IB. Nota-se a excelente inserção no cenário nacional da PG do IB/Unicamp, 

exceto o para Programa de Parasitologia (Comitê Ciências Biológicas III- Figura 37). 

Os Programas de BCE, GBM e BV, analisados pelo Comitê Ciências Biológicas I, 

obtiveram conceito 5 no primeiro triênio. Já no segundo o Programa de GBM saltou para o 

conceito 7 e os outros dois para o conceito 6. Portanto, neste comitê são três os Programas 

com excelência (Figura 35) 
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Os Programa de BFM, analisado pelo Comitê de Ciências Biológicas II também 

conseguiu aumentar seu conceito de 5 para 6 nos triênios indicados (Figura 35), o mesmo 

ocorrendo para o Programa de Ecologia analisado pelo Comitê de Ecologia e Meio 

Ambiente (Figura 38).   Assim, os dois Programas estão inseridos nos padrões de 

excelência. 
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Figura 35 . Freqüências de conceitos dos Programas de Pós-Graduação do Brasil junto ao Comitê Ciências 
Biológicas I da Capes no triênio 1998-2000 e 2001-2003. nº de Programas: 72 e 88.avaliados. 
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Figura 36. Freqüências de conceitos dos Programas de Pós-Graduação do Brasil junto ao Comitê Ciências 
Biológicas II da Capes, nos triênios 1998-2000 e 2001-2003. nº de Programas 48 e 53). 
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Figura 37. Freqüência dos conceitos dos Programas de Pós-Graduação do Brasil junto ao Comitê Ciências 
Biológicas III da Capes nos triênios 1998-2000 e 2001-2003. nº de Programas = 16 e 19. 
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Figura 38. Freqüência dos conceitos dos Programas de Pós-Graduação do Brasil junto ao Comitê Ecologia 
e Meio Ambiente da Capes nos triênios 1998-2000 e 2001-2003. nº de Programas:14 e 17. 
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A disponibilidade de recursos e fontes de financiamento 

 

A captação de recursos pela PG provem do PROAP (recursos Capes), das bolsas de 

estudo, das reservas técnicas e de valores indiretos de trabalho. Os principais recursos de 

financiamento são aqueles do PROAP, com montantes anuais que oscilam entre 

R$550.000,00 e R$650.000,00.  A distribuição desses recursos nos diferentes Programas de 

PG do IB para o período de 1999 a 2003 está demonstrada na Figura 39.  

Já a Fapesp é a principal fonte financiadora de projetos de pesquisa e Bolsas de 

Mestrado e, especialmente de Doutorado. As bolsas da Fapesp e os projetos de pesquisa 

têm importantes recursos como reserva técnica, cujo apoio ajuda em muito os Programas de 

PG do IB. Nas Figuras 40 A e B estão apresentados os valores de recursos financeiros 

captados em bolsas de estudos nos anos de 2002 e 2003, que incluem todos as agências de 

financiamento desse tipo de apoio.  Nota-se também pelos recursos ali demonstrados os 

esforçcos de alguns Programas para manterem seu volume financeiro neste tipo de apoio ou 

mesmo para que ocorressem avanços significativos.  A análise comparativa de2002 e 2003, 

mostra a estabilidade de programas como BCE e Ecologia, que são menores que os outros 

Programas, mas conseguem manter estável o montante de recursos. Obviamente deve ser 

considerado o aumento relativo a cada um dos Programas.  Por outro lado há um salto 

significativo do Programa de GBM que praticamente duplica o montante financeiro de 

apoio a bolsas, o que está ligado, obviamente, aos conceitos do Programa, a ações da 

SCPG-GBM e também ao conjunto docente/discente.  

A Tabela 1 aponta o montante direto de recursos captados pela PG do IB em 2002, 

utilizada aqui como um exemplo, por estar o ano incluído no período de avaliação. 

Descontando o valor indireto de trabalho pode-se dizer que os recursos captados oscilaram 

entre 6 e 7 milhões de reais anuais, chegando perto dos 40 milhões de reais no período de 

1999 a 2003. 
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Figura 39. Recursos PROAP – Capes recebidos pelos Programas de Pós-Graduação do 
IB no período de 1999 a 2003. 
 
 

Tabela 1 .  Captação de Recursos Financeiros pela Pós-Graduação do IB no Ano de 

2002.  

 
 

 

Recursos Indiretos Valor
Bolsas Mestrado 1.337.702,16R$         
Bolsas Doutorado 3.456.700,32R$         
Outras Bolsas (PIDCT, PIDEE, ...) 324.000,00R$            
SubTotal 5.118.402,48R$         

Reserva Técnica Bolsas 484.848,00R$            

PROAP 558.002,00R$            

Valor de Trabalho Indireto 2.434.387,00R$         

Total Anual 8.595.639,48R$   
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Valores Anuais de Bolsas por Programa - 2002
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Valores Anuais de Bolsas por Programa - 2003
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Figura 40. Valores anuais em Reais captados em  Bolsas por Programa nos anos de 2002 (A) e 
2003 (B). 
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 De modo geral pode-se concluir que o montante de recursos captados pelos 

Programas de PG do IB/Unicamp são satisfatórios e permitem aos Programas e aos 

docentes a eles vinculados o desenvolvimento de parte de suas atividades.   

 Por outro lado faz-se necessário colocar a importância dos recursos advindos para a 

pesquisa decorrentes dos projetos apoiados pelas diferentes agências de fomento, 

principalmente a Fapesp (vide dados na avaliação relativa à pesquisa e parte financeira). 

Estes recursos são obtidos por ações diretas dos docentes e terminam por ter um importante 

reflexo na qualidade da PG. 

Também faz-se necessário dizer das dificuldades que muitos docentes e alunos têm 

encontrado para a obtenção de bolsas de Mestrado e Doutorado junto à Fapesp, 

principalmente nos últimos dois anos, o que tem, de certa forma, prejudicado o 

desenvolvimento de algumas teses e o cumprimento dos tempos médios de titulação.  

 

 

Administração, gestão e investimentos na Pós-Graduação do Instituto de Biologia 

 

 Durante esse período algumas ações importantes para o aprimoramento da  estrutura 

administrativa da PG do IB foram realizadas, visando melhorias nas condições de infra-

estrutura e permitir maior agilidade nos procedimentos a ela inerentes. : 

Já em 1997, quando a Coordenadora de Pós-Graduação da Unidade era a Profa. Dra. 

Fosca Pedini Pereira Leite, além da reestruturação dos Programas ocorreu a aprovação da 

centralização da Estrutura Administrativa e de Planejamentos e investimentos para o 

término de um espaço físico próprio da PG.  Em 2000, ocorre a inauguração do Prédio da 

Pós-Graduação e em 2001 a área administrativa foi instalada logo no início do ano e uma 

sala para a defesa de teses passa a funcionar em julho desse mesmo ano.  Nesta fase a 

Coordenação da PG estava sob a responsabilidade do Prof. João Vasconcellos Neto. 

Em 2002 foram feitos investimentos na parte organizacional dos recursos humanos, 

visando a centralização dos procedimentos administrativos de todos os Programas em uma 

única área física, e uma nova vaga foi preenchida no setor. Em 2003, dentro do plano de 

certificação duas novas vagas são definidas para o setor que adquire um Programa 
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“Gerenciador” para a PG. A tentativa de centralização das atividades continua em processo 

e ao final de 2003 havia nove funcionários alocados no Prédio da PG.  

Os investimentos em espaço físico permitiram a construção de uma área com 600 

m2 onde a Área Administrativa ocupa 200 m2 e a Área de Ensino o restante, e nela estão 

incluídas uma sala de teses com capacidade para 70 pessoas, com multimídia e microfones 

e sete salas de aula.  

 Para que este novo espaço fosse instalado, bem como montada toda a infra-estrutura 

interna para o funcionamento da PG, todos os Programas do IB colaboraram com recursos, 

além daqueles provenientes da reitoria e PRPG da Unicamp e da Diretoria do IB, ao longo 

dos anos de 1999 a 2001 (Figura 41).  No total foram investidos ao redor de US 700,000.  

 

Valores Remanejados para CPG/IB

Reitoria (prédio)
29,06%

PRPG/CPG
12,17%

Biologia Celular e Estrutural
2,05%

Genética e Biologia 
Molecular

3,41%

Parasitologia
2,22%

Biologia Funcional e 
Molecular

4,11%

Biologia Vegetal
4,77%

FAPESP - Rede
3,57%

PRPG (Diretoria)
13,23%

PRPG (C.O 235)
22,36%

Ecologia
3,05%

PRGP/CPG     76,82%

FAPESP           3,57%

PROGRAMAS 19,61%

   Figura 41. Percentagens de recursos e fontes de apoio investidos em Pós-Graduação.  
 

 

As formas de integração entre os Cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão 

 

 Quando da exigência da Capes que todo bolsista fizesse Estágio Docência, a 

Unicamp criou o seu Programa de Estágio Docente (PED) com bolsistas remunerados e 

alunos voluntários, todos matriculados em uma disciplina da PG.  Os alunos de Mestrado e 

Doutorado que participam deste programa têm a oportunidade de participarem desde a 



224 

elaboração dos conteúdos das disciplinas de graduação, como auxiliam nas aulas práticas e 

ministram algumas aulas teóricas. O Programa tem sido um sucesso em seus objetivos . Já 

passaram pelo Programa PED 162 alunos nestes 3,5 anos. O valor aplicado pela Unicamp 

no IB foi de R$ 134.234,80 no período de 2000 (2º semestre) a 2003.  

 Outra forma de integração entre a Graduação e a PG é o Programa Integrado de 

Formação , o PIF, que visa a seleção de bons alunos de graduação interessados em fazer 

PG e que desde sua graduação possam cursar de modo integrado tanto a Graduação como a 

PG. No IB o PIF está aprovado no âmbito da CPG, mas falta cada Programa definir suas 

regras de aceitação de alunos ao Programa. 

 Outro Programa de integração foi o BIG, Bolsa Instrutor Graduado, onde alunos 

selecionados mediante critérios definidos pela Unidade, recebem uma bolsa diferenciada 

para atuarem junto a disciplinas de Graduação de um modo mais efetivo ou seja com 

docência plena. O IB tem dois alunos de PG atuando como instrutores graduados em 

disciplinas no CESET.  

 

 

As políticas de intercambio dos Pós-Graduandos com outras Instituições Nacionais e 

Internacionais; políticas de estabelecimento de Programas Interdisciplinares de 

Pesquisas. 

 

Desde 2003 o Instituto estabeleceu um convênio de Cooperação Científica com a 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES, UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA, ARGENTINA, sob a Coordenação da Profa. Eneida de 

Paula do Departamento de Bioquímica, que permitiu a realização de missões de trabalho e 

de estudo para pesquisadores e alunos de Doutorado entre Brasil-Argentina, além do 

oferecimento de disciplinas. de interesse dos diferentes cursos de PG do IB. Os Programas 

de Biologia Funcional e Molecular, Biologia Vegetal e Ecologia foram os que tiveram 

ações em 2003.  

 Os convênios com Instituições Internacionais para intercâmbio entre docentes e 

alunos são poucos e deveriam ser incentivados.. A bolsa sanduíche da Capes tem sido um 

dos poucos itens de idas de nossos estudantes para  outras IES no exterior. Este intercâmbio 



225 

precisa ser melhorado por ações das coordenadorias das SCPG e dos orientadores. Outro 

ponto importante é a necessidade de implementação de um sistema de coleta dessas 

informações.   

 Outro evento importante foi a realização do Curso de Mestrado Inter-

Institucional realizado pelo Programa de Biologia Celular e Estrutural em Convênio 

Unicamp-Universidade de Passo Fundo (UPF), implantado em 1997. Ao final do Programa 

foram titulados 12 mestres, sendo oito pelo Convênio com Capes.  

 Os objetivos do Programa voltados para a qualificação do corpo docente da UPF, 

com conseqüente melhoria da qualidade de ensino naquela Instituição e implantação de 

grupos para o desenvolvimento de pesquisa, foram atingidos. 

Todas as disciplinas necessárias à formação geral e específica dos alunos foram 

oferecidas, a maioria na Instituição Receptora sendo que o conteúdo das disciplinas foi o 

mesmo oferecido na sede do Curso.  Além das disciplinas foi também oferecido um Curso 

de Extensão, para auxiliar os alunos na redação de seus relatórios e tese. 

Oito artigos originados das teses já foram publicados gerando conhecimento 

importante na área, dois alunos, ambos docentes da UPF, continuaram no Doutorado em 

BCE e outros três se dirigiram a cursos do próprio Estado, especialmente de Porto Alegre. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, muitas delas inerentes a uma orientação à 

distância, o resultado final foi bastante satisfatório, uma vez que contribuiu para a melhoria 

do ensino de graduação naquela Instituição e para uma visão mais ampla de ciência. Os 

alunos, docentes da UPF, estão treinados para desenvolverem projetos de pesquisa com 

certa independência, atividade esta antes pouco difundida naquela Instituição. Isto têm se 

refletido também no aumento da orientação de iniciação científica. 

 

 

Produção Científica/Tecnológica/Artística/Cultural dos Pós-Graduandos. 

 

 A produção discente considerada como muito boa seria aquela que indicasse de 30 a 

40% dos alunos de Mestrado com publicações, enquanto que para os alunos de Doutorado a 

percentagem esperada é de 50%.  Nota-se pelas Figuras 42 e 43 que a % de discentes 

autores na Pós-Graduação é excelente em todos os Programas do IB/Unicamp.  Valores 
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acima dos 100% indicam produção técnica onde os egressos também estão incluídos.  

Optou-se por essa forma de indicação para deixar evidente o dinamismo dos Programas e 

sua preocupação com a inserção de seus alunos no meio acadêmico-científico. 

 Ao mesmo tempo é possível verificar a importância para a Unidade da produção 

discente da PG para o computo geral da sua produção científica (Figuras 42, 43, 44 e 45).  
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Figura 42. Percentagem de autores discentes de Mestrado da Pós-Graduação do Instituto de 
Biologia, no período de 1999-2003 
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Figura 43. Percentagem de autores discentes de Doutorado da Pós-Graduação do Instituto 
de Biologia, no período de 1999-2003 
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 Em função da presença de alunos de Graduação junto aos laboratórios de pesquisa 

do IB, inseridos em Iniciação Científica ou em Estágios Supervisionados obrigatórios na 

Graduação, eles também participam de maneira positiva na produção geral da Unidade. Nos 

últimos anos ocorreu um significativo crescimento no envolvimento de alunos de 

Graduação em pesquisas vinculadas à Pós-Graduação (Figura 44).  

 É notória a relação entre o aumento da produção científica da Pós-Graduação 

(Artigos completos em periódicos e Anais + Livros e capítulos de Livro) com o aumento de 

autores discentes da Pós-Graduação e maior envolvimento de alunos de Graduação com 

trabalhos publicados vinculados às atividades dos Programas de Pós-Graduação (Figuras 

42. 43. 44, 45)   O aumento do envolvimento da graduação foi de 4,9 vezes.  Isso se deveu 

há uma ação de conscientização das Coordenações e docentes dos Programas da 

importância e responsabilidade na interação Pós-Graduação–Graduação.  Os Programas 

BFM e BCE responderam prontamente à ação. Em segundo vem o Programa de GBM.  Na 

Parasitologia a atividade é incipiente e no Programa de Ecologia ou não houve ação ou os 

dados não foram incorporados no relatório Capes. A estes dois últimos Programas cabe 

uma crítica no sentido de que a Interação Graduação–Pós-Graduação deva ser 

implementada. 
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Figura 44. Percentagem de autores discentes da Graduação do Instituto de Biologia, no período 
de 1999-2003 
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Figura 45. Relação entre o crescimento da produção científica da Pós Graduação com a evolução 
do Nº de Docentes NRD6,  Nº de alunos autores de Graduação e Nº de alunos autores da Pós-
Graduação no período de 1999 a 2003.  

 

 

Considerações Finais 

 

Os Programas de Pós-Graduação que atingiram níveis de excelência executaram as 

seguintes ações: 

 

1- Fusão de Programas visando maior massa crítica e consistência. 

2- Redução do número de créditos e tempo de integralização visando redução do TMT. 

3- Melhoria na estrutura do corpo docente fortalecendo o grupo de NRD6 e reduzindo 

as colaborações externas às necessidades de diversidade de disciplinas e linhas de 

pesquisa relevantes. 

4- Melhor acompanhamento das atividades dos alunos através de relatórios visando 

redução de TMT e publicações. 
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5- Apoio aos estudantes e docentes com recursos financeiros para participação em 

Congressos. 

6- Incentivo à publicação das teses e artigos pelos discentes e docentes visando 

aumentar a produtividade 

7- Divulgação do Qualis e incentivo à qualificação das publicações em periódicos 

nível A. 

8- Melhoria na distribuição mais eqüitativa de alunos sobre os docentes NRD6. 

9- Política de ampliação do número de vagas e bolsas. 

10- Incentivo á vinculação de trabalhos a projetos de pesquisa financiados. 

11- Incentivo aos orientadores a melhorarem a interação Pós-Graduação/Graduação. 

12- Centralização e agilização das atividades administrativas que continuam sendo 

implementadas e melhoria dos espaços físicos e dos recursos humanos. 

 

O resultado foi o expressivo avanço conseguido no processo Avaliatório da Capes, onde 

5 dos nossos Programas de Pós-Graduação atingiram níveis de excelência. 

 

 

Ao programa de Parasitologia cabem algumas críticas e sugestões. 

 

 O Programa precisa ainda estabelecer metas visando melhor coerência entre a 

proposta do programa, linhas de pesquisas e publicações. Melhorar a qualificação de suas 

publicações em periódicos internacionais e nacionais nível A.  Buscar rapidamente mais 

consistência. 

 Há um problema a ser apontado que é o relatório de 2002 onde constam que 

publicações e disciplinas ministradas foram ZERO. Isto não é compatível com o relatório 

do Departamento onde constam diversas publicações. Também não foram feitos os ajustes 

nos relatórios de 2003 para os anos anteriores. Este cuidado deve ser tomado, pois poderia 

ter resultado na recomendação de fechamento do Programa por parte da Capes. 

 Outra observação que cabe à Unidade é que, quando da fusão dos Programas as 

áreas de Microbiologia e Imunologia ficaram juntas com a Genética, esta última do Comitê 

Ciências Biológicas I, enquanto as duas primeiras estariam inseridas, assim como a 
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Parasitologia, e junto ao Comitê Ciências Biológicas III.  Recomenda-se atenção com 

relação a esse fato e como o número de docentes nessas áreas é pequeno, para a criação de 

um Programa que os abarcasse seria recomendável que a Instituição implementasse uma 

política de contratação de docentes a médio prazo.  

 

Planejamento futuro do Instituto de Biologia da Unicamp no que se refere à Pós-

Graduação 

 

Objetivo 

Aprimorar e expandir as atividades de pós-graduação, buscando atender as 

demandas sociais e a incorporação de mudanças de paradigmas em conformidade com o 

avanço do conhecimento; garantindo os compromissos com a excelência acadêmica, com o 

respeito à diversidade das áreas do saber, e com os valores éticos e morais. Assegurar a 

indissociabilidade do ensino e da pesquisa, e destes com a extensão, sempre que esta se 

fizer pertinente; e incentivar cooperações interdisciplinares, dentro e entre instituições. 

 

Estratégias 

- Promover e incentivar os processos internos de avaliação sistemática dos Programas e 

das atividades em geral da Pós-Graduação no Instituto de Biologia, visando seu 

contínuo aprimoramento. 

- Promover e contribuir para a atualização permanente dos conteúdos curriculares dos 

Programas de Pós Graduação. 

- Induzir a melhoria na formação dos pós-graduandos quanto ao exercício da docência e 

da divulgação do conhecimento em geral, aprimorando os programas de participação 

dos pós-graduandos em atividades de ensino, sem que isto substitua a efetiva 

participação do corpo docente da Instituição. 

- Incentivar a introdução de práticas de EAD na Pós-Graduação, tanto na elaboração 

quanto na utilização, visando a melhoria das atividades didáticas e ampliação do acesso 

público ao material didático.  
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- Incentivar a realização de disciplinas, cursos ou pesquisas interdisciplinares que 

consolidem cooperações dentro e entre unidades, com instituições nacionais ou 

internacionais, estimulando parcerias e intercâmbios de alunos e docentes;  

- Encorajar a realização de seminários conjuntos entre Programas de Pós-Graduação. 

- Expandir as atividades nos atuais ou em novos Programas de Pós-Graduação, em 

conformidade com rigorosas avaliações sobre a capacidade e as possíveis formas de 

atendimento da demanda. 

- Encorajar a participação na elaboração de políticas públicas científicas para o fomento 

da pós-graduação 

- Promover e incentivar a discussão de grandes temas das políticas públicas relacionadas 

à Pós Graduação, à colocação profissional dos formados pelos Programas de Pós-

Graduação do IB; e sobre as responsabilidades sociais e éticas relacionadas à geração e 

à difusão de conhecimento científico, em especial no campo das Ciências Biológicas, 

Ambientais e da Saúde.  

- Incentivar o ingresso de alunos em programas de doutorado direto, desde que atuando 

junto às agências de fomento e órgãos avaliadores governamentais consiga-se a 

dilatação de prazos de titulação para o doutorado, levando em conta a especificidade 

das áreas de Biologia que freqüentemente requerem maior tempo de formação que 

outras áreas científicas. 

- Encorajar a realização de doutorado-sanduíche por todos os alunos de pós-graduação. 
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3.3. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA 

  

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS 

  

   

   

 Descrição dos programas de Residência Médica, perfis profissionais e demanda; sistema 

de avaliação dos programas; formas de financiamento; infra-estrutura física e de recursos 

humanos; acompanhamento e contato com ex-alunos; interação com a graduação, pós-

graduação e extensão/assistência. 

 

Não se aplica ao Instituto de Biologia. 
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4. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 

  
CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS 

  
   

   

 Dada a grande diversificação do tipo e do nível de envolvimento das Unidades de 

Ensino e Pesquisas em atividades de extensão e de serviços à comunidade (incluindo-se 

aqui a assistência), recomenda-se que as atividades sejam avaliadas por tipo, atendendo na 

medida do possível a deliberação CEE 04/00. 

 Sugere-se que sejam avaliados, minimamente, os seguintes aspectos: 

 

a. Principais projetos institucionais e individuais de extensão e/ou de assistência 

que a Unidade desenvolve; 

O IB não tem projetos especiais de extensão. Porém, seus docentes, discentes e 

servidores, desenvolvem diferentes atividades voltadas à extensão. Entre as atividades de 

extensão e serviços à comunidade, destacam-se: 

1) Consultas feitas às coleções da Biblioteca, Herbário, Museu de História Natural e 

Laboratório de Microscopia Eletrônica, os dois primeiros são os setores do IB responsáveis 

pelo maior número de acessos de usuários externos às dependências da Unidade (Tabela 

4.a.). 

2) Consultas aos bancos de dados hospedados no IB, Genoma e Proteoma, e demais 

páginas hospedadas nos servidores do IB. 

3) Olimpíadas de Genética, desenvolvidas por iniciativa do Prof. Otávio Henrique Pavan, 

do Departamento de Genética e Evolução, com grande penetração nacional, envolvendo 

centenas de professores e dezenas de milhares de alunos do ensino médio (Tabela 4.a.). 

4) Organização de reuniões científicas, com destaque para: 

4.1. O Congresso Aberto aos Estudantes de Biologia (CAEB), nos anos de 1999, 

2001 e 2003, organizado pelos alunos de graduação em Ciências Biológicas e que tem 

recebido alunos de vários estados do país que apresentam seus trabalhos de pesquisa 
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associados a Iniciações Científicas. O CAEB tem contado com a participação de 

pesquisadores nacionais e internacionais. 

4.2. O “First international simposium on cellular and molecular mechanisms 

involved in the physiopathology of diabetes mellitus and therapeutic advances”, organizado 

por docentes do IB e da FCM e realizado em 2003. 

4.3. O 3o Simpósio Internacional de Frugivoria e Dispersão de Sementes (2000, São 

Pedro, SP.  

4.4. O 4º Encontro de Aracnólogos do Cone Sul (2003, São Pedro, SP), organizado 

por docentes do Departamento de Zoologia e com a participação do Museu de 

História Natural (MHN) 

5) A produção de material didático usado por diversas instituições tanto dentro como fora 

do IB e Unicamp. Incluem-se aqui, livros, jogos, softwares, Cd-roms, laminários e 

diferentes coleções do MHN e do Departamento de Parasitologia.  

Por outro lado, as atividades de extensão nas quais o maior número de docentes do 

IB estão envolvidos são as de assessoria e consultoria ad-hoc, seja para órgãos internos à 

Unicamp como para órgãos estaduais, nacionais e internacionais.  A análise dos relatórios 

dos Departamentos mostra que, em todos eles, atuam docentes que prestam assessorias 

desse tipo para o FAEP – Fundo de Apoio à Pesquisa e Ensino e Extensão da Unicamp, 

para o PIBIC/CNPq/Unicamp e de outros Estados (Pernambuco, Ceará, Paraná, Pará, Rio 

Grande do Sul) e também para os diferentes Programas de Pós-Graduação do IB e da FCM.  

Algumas universidades brasileiras, como Federal do Paraná, Federal do Ceará, 

PUC-Campinas, USP, Unesp, Estadual de Londrina, Federal do Pará, Estadual da Bahia, 

Unicentro (PR) e outras são citadas pelos docentes do IB como recebedoras do trabalho de 

assessoria.  

Ainda com relação a esse tipo de assessoria a maioria dos docentes do IB atua na 

análise de projetos da Fapesp e do CNPq. Há ainda a atuação para a Capes, Finep, Embrapa 

e PADCT.  Fundações de Amparo à Pesquisa de alguns estados do Brasil (Minas Gerais, 

Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco, Distrito Federal e Ceará) contam 

com os docentes do IB para análise de projetos a elas submetidos.  

Ainda há assessoria para o MCT, IBAMA, MEC, MEC/SeSu e para Fundações 

como a Fundação Araucária (PR), a Fundação Mary Brown (USA) e outras. 
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Outras organizações, como o Instituto Florestal do Estado de São Paulo, Instituto de 

Botânica, Sociedade Botânica do Brasil, Instituto Agronômico de Campinas e Zoológicos 

do Estado de São Paulo, têm também como assessores docentes do IB/Unicamp. 

Várias são os periódicos nacionais e internacionais para os quais os docentes do IB 

prestam ou prestaram assessoria no período a que se refere esse processo de avaliação.  A 

seguir, alguns deles estão citados:  

 

Brazilian Journal of Plant Physiology Revista Brasileira de Botânica 
Acta Botanica Brasílica Progress in Colloid and Polymer Science 

Brazilian Journal of Medical and   
Biological Research 

Comparative Biochemistry 
and Physiology 

Anatomical Record Cell and Tissue Research, 
Environmental Entomology American Journal of Phisiology 

Women and Cancer Genetics and Molecular Biology 
Brazilian Journal of Morphological    

Science 
Revista Brasileira de Engenharia 

Biomédica 
Neoplasia Brazilian Journal of Biology 

Journal of Women’s Cancer Brazilian Journal of Morphology 
Journal of Zoology (Inglaterra) Journal of Hymenopteran Reaserch 

Neotropical Entomology Pharmacol Research 
Revista de Saúde Pública Fitopatologai Brasileira 

Bragantia Summa Phytopathologica 
Plant Physiology and Biochemistry Acta Amazônica 

Tree Physiology Brazilian Journal of Microbiology 
Physiologia Plantarum Brazilian Journal of Poultry Science 

Journal of Molecular Biology Revista Brasileira de Fisiologia 
Vegetal 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz Food Microbiology 
Brazilian Journal of Medical Plants Journal of Medical Entomology 

FEMMS Microbiology Letters Revista Brasileira de Zoologia 
Neotropical Entomology Acta Scientiarum 

Bioscience Journal Revista da Sociedade Brasileira de 
Medicina Tropical 

Revista Brasileira de Ensino de 
Bioquímica e Biologia Molecular 

BiomoleculesAlive.org 

 

Destaca-se também a participação dos docentes como editores de revistas 

científicas, como a Summa Phytopathologia, Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal, 

Iberingia série Botânica, Women and Cancer, Journal of Women’s Cancer, Brazilian 

Journal of Morphological Sciences, LECTA: Revista de Farmácia e Biologia, The On Line 

Journal of Dentistry and Oral Medicine, Genetics and Molecular Biology, Brazilian Journal 
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of Veterinary Research and Animal Sciences, Brazilian Journal of Poultry Science e 

Revista Brasileira de Ensino de Bioquímica e Biologia Molecular, Acta Amazônica e 

Neotropical Entomology. 

 

De forma ainda discreta, mas crescente no último qüinqüênio, aparece o 

oferecimento de cursos e disciplinas de extensão, organização de eventos e prestação de 

serviços. Dentre os cursos tem-se: 

1.Anatomia do Aparelho Locomotor aplicada à Fisioterapia. 

2.Quantificação das anisotropias ópticas: dicroísmo linear e birrefringências por 

análises de imagens 

3. Metodologia em Ciências para Professores de Química, Física e Biologia da Rede 

Estadual (ligado ao Projeto Teia do Saber) 

4. Bioquímica e Fisiologia aplicadas ao Condicionamento Físico 

5. Biologia Tecidual aplicada à Implantodontia 

6. Embriologia Humana,  

7. Parasitologia Clínica: diagnóstico parasitológico fecal dos protozoários 

oportunistas e emergentes 

8. Parasitologia Ambiental: Cryptosporidium e sua detecção em água 

9. Animais de Laboratório em Pesquisa de Laboratório 

10. Investigação Científica e perspectivas da Agroecologia 

11. Identificação e Controle de Culídeos Urbanos e Simulídeos 

12. Bio-ecologia e Controle de Culicídeos 

13. Curso Teórico e Prático de Identificação do Aedes aegypti, Ae. Albopictus e    

Triatomíneos  

14. Bioquímica da Nutrição 

 

Os convênios celebrados entre o IB e instituições de diversos fins, também estão 

entre as atividades de extensão do IB que têm grande potencial de crescimento. Entre os 

convênios firmados no qüinqüênio 1999-2003, destacam-se os convênios de prestação de 

serviço de pequena monta e os de colaboração técnica, científica e cultural, tanto com 

instituições nacionais como estrangeiras. 
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Convênios firmados pela Unidade 
 
Convênio Entidade 
Genoma da Uva Universidad Técnica Federico Santana Maria 
Maize for sustainable cropping systems on 
tropical acid soils - from molecular biology 
to field cultivation 

Centro de Investigació i Desenvolupament, 
Centre de Cooperation Inter. en Recherche 
Agron. pour le Developpement, Universidad 
Autonoma de Barcelona, Universitat Hannover 

Análise de genes de cana relacionados com 
acúmulo de açúcar 

Centro de Tecnologia da Copersucar 

Identificação e caracterização de genes de 
arroz induzidos pelo estresse salino 

Universidade Estadual do Norte Fluminense, 
Institut National de Recherches  
Agronomiques - França 

Convênio para Prestação de Serviço de 
Pequena Monta nº 
2028/APSPM/IB/Unicamp 

Funcamp/IB – Proc. Nº 07-P-2925/98 

Convênio para Prestação de Serviço de 
Pequena Monta nº 
85/93/APSPM/IB/Unicamp 

Funcamp 

Prestação de serviço pequena monta Zodiac Tecnofarma 
Prestação de serviço pequena monta Biovet 
Departamento de Parasitologia 
IB/Unicamp 

Universidad Austral de Chile 

Efeito de glicolipidios na infeccao por 
Leishmania 

Escola Paulista de Medicina 

Estudo da ação do peroxinitrito na 
infecção murina por Leishmania 

Universidade de São Paulo 

Pesquisa de esquistossomose mansonica 
no Estado de São  Paulo 

Superintendência de Controle de Endemias 

Radicais livres e patologia Universidade de São Paulo 
Estágios de Estudantes Escola de Farmácia e Ondontologia de Alfenas - 

Centro Universitário Federal  
Cooperação Científica A Universidade Nacional de Córdoba 

(Argentina) 
Curso: "Qualificação de Professores da 
Rede Pública na Elaboração de Programas 
de Educação Ambiental". 

Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu 

Pequena Monta -  Laboratório de Pesquisa 
e Desenvolvimento de Tecnologias 
Ambientais - LPDTA. 

Funcamp 

Pequena Monta Identificação E Avaliação 
de Proteínas. 

Funcamp 
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As atividades de extensão também têm alcance fora do Brasil como, por exemplo, a 

exportação de softwares para Portugal e convênios de cooperação internacional que, na 

maioria dos casos, visa o intercâmbio de pesquisadores e estudantes. 

 

b. Integração da atividade de extensão com a graduação, pós-graduação e 

pesquisa - impacto das ações de extensão no estabelecimento de novas linhas de 

pesquisas, reorganização curricular e de criação de novos cursos; 

 

A integração da extensão com as atividades de ensino em graduação e pós-

graduação e em pesquisa ainda são pouco evidentes na Unidade. Essa integração se dá, 

porém, pelo uso e enriquecimento das coleções, através das coletas feitas pelos alunos, 

pelos depósitos das teses na Biblioteca setorial, assim como pela disponibilização do 

conhecimento produzido no IB nos bancos de dados de acesso via Internet.  

 

c. Estrutura e mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações de 

extensão da Unidade; 

 

A estrutura e os mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações da extensão 

são feitos de forma descentralizada, devido à complexidade e diversidade das atividades de 

extensão desenvolvidas.  A Biblioteca e Museu de História Natural apresentam comissões 

gestoras e o Herbário é parte integrante do Departamento de Botânica. As atividades de 

assessoria e consultoria, dado suas peculiaridades, são administradas diretamente pelos 

docentes envolvidos e órgãos interessados. Os bancos de dados foram desenvolvidos e 

alimentados pelos grupos geradores dos conhecimentos ali depositados e, assim como os 

demais serviços oferecidos pela Internet, são geridos de maneira descentralizada pelos 

interessados.  Um indicativo da qualidade das atividades de extensão desenvolvidas é a 

quantidade de pessoas externas a Universidade que se envolveram com os projetos aqui 

gerados (Tabela 4.a). 

Em relação aos convênios e cursos foi criada em 2003 uma Comissão de Extensão, 

por exigência maior da Unicamp. A principal atribuição dessa comissão é examinar os 
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pedidos de abertura de cursos e convênios e emitir pareceres que são submetidos à 

aprovação da Congregação do IB. 

 

d. Formas de participação da comunidade externa na gestão da extensão nas 

fases de concepção, desenvolvimento e avaliação; 

 

A comunidade externa não atua na gestão da extensão do IB. 

 

e. Formas de financiamento e políticas de aplicação dos recursos; 

 

O financiamento da extensão do IB é feito de forma descentralizada. Cada projeto 

que necessita de financiamento busca recursos junto às fontes competentes ou por meio de 

oferecimento de serviços pagos, como o caso do Comut (serviço de comutação 

bibliográfica), do oferecimento de cursos pagos pela Escola de Extensão da Unicamp e da 

prestação de serviços de pequena monta. 

 

f. Infra-estrutura física e de recursos humanos - condições gerais e específicas 

para o atendimento das atividades de extensão (CEE 04/00); 

 

A extensão do IB não possui área física nem funcionários específicos para o 

atendimento de suas atividades. Está prevista a contratação de uma secretária para a 

Comissão de Extensão do IB, mas não existe a previsão de alocação de espaço físico para 

uma futura secretaria. 

A área física usada para as atividades de extensão no qüinqüênio referente ao 

presente relatório é absolutamente insuficiente e altamente limitante. 

A Biblioteca, cujas obras de ampliação já foram iniciadas, ocupa uma área 

extremamente reduzida, assim como o Herbário e Museu. 

As salas de aula, que poderiam ser usadas nos cursos de extensão também são 

insuficientes para as atividades de ensino de graduação e pós-graduação, o que muitas 

vezes dificulta o oferecimento de cursos de extensão. 
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g. Demanda e perfil do público atendido nas diversas ações de extensão; 

 

As diferentes atividades de extensão do IB/Unicamp têm atingido um público 

bastante diversificado, dependendo de sua natureza. Os cursos ministrados pelo conjunto de 

docentes do IB atingem, em geral, profissionais de nível superior, ligados a Instituições de 

Ensino e Pesquisa e a empresas de caráter privado. Professores do Ensino Fundamental e 

Médio de Ciências e Biologia também têm participado de cursos de extensão, além de 

alunos destes níveis escolares que, direta ou indiretamente, são atendidos por essas 

atividades. A Biblioteca Setorial do IB recebe um público interno à Universidade, mas 

também externo à ela, não só sob a forma presencial, como também pelo atendimento via 

COMUT. Os bancos de dados hospedados no IB são fonte de pesquisa para pesquisadores 

brasileiros e de outros países.  

 

h. Composição do corpo docente (docentes da Unicamp, docentes externos à 

Unicamp, servidores da Unicamp, alunos) envolvidos com os cursos de extensão; 

 

Docentes de diferentes Departamentos do IB atuam ministrando cursos de extensão, 

algumas vezes associados a outros docentes da Unidade. Não há relato de participação de 

docentes externos ao IB ou de servidores da Unicamp nestas atividades.  

 

i. Correlação das atividades de extensão da Unidade com as políticas públicas e 

com os planos nacionais de extensão universitária; 

 

As atividades de extensão do IB, mesmo que na maior parte dos casos advenham de 

iniciativas isoladas de alguns docentes e alunos, resultam em ações com penetração na 

sociedade em diversos níveis e têm grande êxito na aproximação da Universidade com a 

comunidade. Isso, porém, acontece de forma pontual e não é fruto de uma ação organizada 

institucionalmente. 

 

j. Desenvolvimento de metodologias e de formas de disseminação de 

informações e de conhecimento gerados pelas atividades de extensão; 
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As atividades de extensão do IB não são ainda uma fonte significativa de geração de 

conhecimento, seu principal papel tem sido o de facilitar à comunidade externa o acesso ao 

conhecimento gerado no IB. 

 

k. Descrição das formas de apropriação, por parte da comunidade, dos 

conhecimentos, tecnologias, metodologias, produtos, etc desenvolvidas através da 

extensão; 

 

As atividades de extensão do IB não se destacam como significativa fonte de 

produção de conhecimento, tecnologia, metodologias e produtos. O que se tem observado 

nos últimos anos é a aplicação do conhecimento, tecnologia, metodologias e produtos 

gerados no ensino e na pesquisa em programas de extensão. Mesmo não sendo originados 

com a finalidade de serem programas de extensão, podemos considerar que o IB tem hoje 

uma importância social que vai além do reconhecimento por suas atividades de ensino e 

pesquisa. 

 

l. O significado da importância das ações comunitárias (CEE 04/00); 

 

As ações comunitárias ainda são pouco desenvolvidas e incentivadas no IB. No 

qüinqüênio avaliado por este relatório a principal ação comunitária desenvolvida foi o 

viveiro de plantas nativas. Também pode ser citado aqui o desenvolvimento de softwares 

que são distribuídos gratuitamente e já são usados em diversos Estados do Brasil.
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m. Indicadores utilizados para o acompanhamento das ações de extensão: pertinência e adequação; 

Não há uma sistemática na Unidade para o acompanhamento das ações da extensão.   

 

 

Tabela 4a. Principais atividades de extensão do Instituto de Biologia da Unicamp IB no qüinqüênio 1999-2003. 

Principais projetos de Extensão do IB 1999 2000 2001 2002 2003 

Biblioteca      

Consultas 118386 108828 145022 143588 120929 

Comutação Bibliográfica 8131 6591 7147 7480 6748 

Herbário      

Visitantes Brasileiros 34 69 89 68 62 

Visitantes Estrangeiros 3 4 0 6 4 

Empréstimos 7210 2652 4615 2085 1526 

Doações 1102 780 2146 1381 950 

Permutas 722 1054 476 950 588 

LME      

Projetos 35 24 28 20 21 

CAEB      

Inscritos 946 NE 1200 NE 1000 
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Trabalhos apresentados 160 NE 165 NE 280 

Evoluindo Genética      

Alunos 11372 3918 9045 2590 1922 

Escolas 100 197 40 NE NE 

Cidades 30 20 25 NE 21 

Professores 380 440 80 390 421 

Agentes comunitários NE NE NE NE 40 

Terceira Idade NE NE NE NE 400 

Profissionais da Saúde NE NE NE NE 30 

Profissionais de ONG NE NE NE NE 40 

Prisioneiros em regime fechado e semi-aberto NE NE NE 126 NE 

Cópias de jogos 3000 NE 5000 NE NE 

Cursos de Extensão      

Disciplinas ministradas 4 7 6 7 9 

Horas-aula 4 290 580 254 416 

Matrículas 234 230 148 193 238 

Recursos recebidos (R$) 6.130,00 28.710,00 16.080,00    43.185,36 73.325,77 

Vendas de Softwares Educacionais      

Recursos recebidos (R$) 500,00 6.350,00 11.805,00    4.011,30 2.905,00 

Cópias de CDs NE 1000 NE 1000 NE 
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Prestação de Serviços      

Áreas de prestação de serviço 4 4 8 6 7 

Recursos recebidos (R$) 65.192,42 77.698,92 138.818,08 163.956,17 158.732,43 

Convênios e Contratos      

Recursos recebidos (R$) 250.419,68 209.123,02 324.131,83 208.765,41   213.222,87 

Teia do Saber      

Número de turmas NE NE NE NE 3 

Professores atendidos NE NE NE NE 80 

 

(NE) Informação não existente para o período; (LME) Laboratório de Microscopia Eletrônica; (CAEB) Congresso Aberto aos 

Estudantes de Biologia; (Evoluindo Genética) Atividades de extensão do Prof. Otávio Henrique Pavan envolvendo jogos 

educacionais, destacando-se o jogo “Evoluindo Genética”; (Teia do Saber) Programa de formação continuada da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. 
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n. Atuação do corpo docente e de servidores em atividades externas de assessorias, 

planejamentos, outras instituições/órgãos públicos; conselhos; etc. 

 

Podemos destacar a atuação do Departamento de Parasitologia, que tem desenvolvido 

projetos de pesquisa em conjunto com empresas de saneamento como a Sanasa, a SUCEN, 

a Secretaria de Saúde de Campinas, assim como projetos em parceria com a Unesp, USP e 

Unifesp, entre outras, além de projetos conjuntos com instituições de ensino e pesquisa 

internacionais, a Universidad de Concépcion (Chile) e a Universidad Austral de Chile, a 

Universidad de Santiago. 

Também vem atuando no oferecimento de cursos de extensão para a rede pública, para 

agentes de saúde, para profissionais graduados ou ainda na graduação na área da saúde. 

Muitas destas atividades envolvem docentes não somente do Departamento de 

Parasitologia, mas também de outras instituições, alunos de pós-graduação e funcionários. 

Procura-se apesar da escassez dos recursos financeiros destinados às atividades de 

extensão, ampliar estas atividades devido a sua grande repercussão na comunidade. Os 

melhores indicadores de avaliação das atividades de extensão são os menores índices 

alcançados, por exemplo, na prevalência de parasitoses, na melhoria da produção animal, 

na melhoria do saneamento. Destaca-se, ainda, a possibilidade oferecida aos profissionais 

ligados a laboratórios de diagnóstico, de atualização e conhecimento/implantação de 

técnicas mais adequadas de diagnóstico parasitológico. 

Muitas vezes estes cursos são acompanhados de publicações que auxiliam os 

profissionais em suas atividades. 

Toda a ação, quer de pesquisa como ensino, desenvolvida pelo Departamento de 

Parasitologia é voltada para a comunidade devido o cunho social das doenças parasitárias 

do ponto de vista humano e de interesse para a veterinária.   

Docentes e funcionários têm atuado em atividades acadêmicas externas participando de 

comitês de prevenção de acidentes e reciclagem do lixo e ssessoria aos órgãos de controle 

de endemias e vigilância epidemiológica e controle de zoonoses. 
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Planejamento futuro do Instituto de Biologia da Unicamp referente às atividades de 

extensão universitária 

 

Objetivo 

Aprimorar e expandir a extensão universitária, em seu sentido mais amplo, 

desenvolvendo políticas e programas para intensificar a interação entre o Instituto de 

Biologia e a coletividade, podendo ser de natureza social, acadêmica, técnico-científica e de 

transferência de tecnologia, incentivando a formação de cidadãos com participação social, 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

 

Estratégias 

- Incentivo e implementação de programas de extensão universitária, abrangendo a 

cooperação Universidade/Empresa, a cooperação internacional, a cooperação entre 

centros de pesquisas e universidades nacionais e internacionais, os cursos de extensão e 

aperfeiçoamento e os programas comunitários. 

- Expansão dos programas de formação continuada, assim como ampliação e 

diversificação da oferta de cursos de extensão, presenciais e à distância, sob demanda 

dos diferentes setores da sociedade e a partir de iniciativas internas. 

- Discussão de uma política para a extensão dentro do IB para definir prioridades e 

incentivar iniciativas. 

- Estímulo à participação na formulação e implementação de políticas públicas 

relacionadas com as múltiplas atividades de extensão, visando maior efetividade na 

transferência e aplicação de conhecimentos para a comunidade. 

- Incentivar e apoiar congressos científicos envolvendo alunos de graduação e de pós-

graduação. 

- Intensificar a atuação de programas de extensão na Região Metropolitana de Campinas. 

- Incentivar a participação das entidades estudantis nas atividades de extensão. 
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5. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE 

GESTÃO 

  

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS 

  

 

 

a. Participação dos profissionais da Unidade em atividades de administração e de 

gestão, internamente à universidade e no âmbito externo. Neste sentido seria 

importante destacar a participação dos profissionais da Unicamp na definição de 

políticas científicas, tecnológicas, culturais etc. 

 

O IB sempre se destacou pelas atividades de seus docentes nas mais diferentes 

instâncias administrativas da Universidade, além daquelas pertinentes ao próprio Instituto.  

De maneira geral as ações destes docentes têm trazido para a Universidade a busca pela 

melhoria nos procedimentos técnicos e maior eficiência administrativa.  

Não serão aqui descritas as participações de docentes e servidores da Unidade em 

Comissões, Câmaras, Conselhos e Grupos de Trabalho no âmbito interno à Unidade e 

mesmo da Universidade quando relativas às instâncias deliberativas assessoras do CONSU.  

Estas informações estão contidas nos relatórios dos Departamentos e são centenas de cargos 

e funções exercidas pelos docentes do IB.  

 No período a que se refere o presente processo de avaliação podem ser citados 

alguns docentes do IB que participaram da administração central nos períodos de 1998 a 

2002 e 2002 até o final de 2003.  Um deles é o Prof. Mohamed Habib, atual Diretor do IB e 

docente do Departamento de Zoologia, que foi o Coordenador da CORI - Coordenadoria de 

Relações Institucionais e Internacionais de 1998 a 2002. Na sua gestão criou projetos de 

integração acadêmica tanto com países centrais como periféricos, envolvendo atividades de 

pesquisa e de intercâmbio de professores e de estudantes.  Destaque-se o projeto de 

capacitação de médicos latino-americanos e africanos na Unicamp, com apoio de agências 



250 

governamentais japonesas.  Neste período ocorreu também a inserção de entidades sul-

americanas à AUGM - Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, com seus 

comitês e núcleos de pesquisa e intercâmbio de estudantes.  A CORI desenvolveu projetos 

de integração com mais de 20 prefeituras da região de Campinas, seminários internacionais 

nas áreas de direitos humanos e meio ambiente.  

 O Prof. Mohamed atuou de maneira expressiva junto ao Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e como Membro Titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

definindo as políticas municipais e estaduais para o meio ambiente e deliberando sobre 

projetos e empreendimentos que possam representar impacto ambiental. 

 Até 2002, o Prof. Mohamed foi o representante da Unicamp na UNITRABALHO, 

uma rede universitária nacional que agrega, atualmente, 90 Universidades e Instituições de 

Ensino Superior de todo o Brasil.  Foi criada, em 1996, com o objetivo de contribuir para o 

resgate da dívida social que as universidades brasileiras têm para com os trabalhadores. Sua 

missão se concretiza por meio da parceria em projetos de estudos, pesquisas e capacitação.   

Até maio de 1999, o Prof. Mohamed foi representante eleito dos professores MS-6 

no Conselho Universitário da Unicamp.  

Também neste período o Prof. Angelo L. Cortelazzo, do Departamento de Biologia 

Celular, foi o Pró-Reitor de Graduação da Unicamp.  Como ações importantes deste 

período podem ser citadas, no âmbito interno, a implantação do sistema de matrículas on-

line, pioneiro no país, uma nova sistemática de aproveitamento de vagas no vestibular, 

impedindo as vagas ociosas, e alterações para o remanejamento interno de vagas.  Também 

foram importantes as ações da Pró-Reitoria para dar aos cursos noturnos da Unicamp 

melhores condições de infra-estrutura e do parque computacional dirigido aos discentes. Na 

sua gestão o Prof. Ângelo introduziu junto ao serviço de Apoio ao estudante - SAE o  

serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico aos estudantes. Também, pela primeira vez as 

três Universidades Públicas Paulistas, em conjunto com a Federal de São Carlos, 

implementaram a possibilidade de seus alunos poderem cursar disciplinas em qualquer uma 

das escolas, permitindo maior intercâmbio e flexibilidade curricular.  Foi em 2001 que os 

Projetos Pedagógicos dos diferentes cursos de Graduação da Unicamp foram revistos e 

encaminhados ao CEE.  
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No âmbito do Estado de São Paulo destaque-se o Plano de Expansão do Sistema 

Estadual Público de Ensino Superior, acatado pelo governador Geraldo Alckimin e que 

permitiu um aumento de centenas de vagas nas três Universidades Paulistas quando de sua 

implantação e que hoje já significam algumas milhares, incluindo-se aí a criação da USP 

Zona Leste.  Neste trabalho a Unicamp também contou com a colaboração de outra docente 

do IB, a Prof.a Maria Silvia Viccari Gatti.  O Prof. Angelo é atualmente Membro do 

Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e Presidente da Câmara de 

Educação Superior do mesmo Conselho.  

 No âmbito nacional o Prof. Angelo foi Vice-Presidente do Fórum de Pró-Reitores 

de Graduação (ForGRAD) das Universidades Brasileiras e junto com outros pró-reitores 

elaborou o Plano Nacional de Graduação em 1999.  Neste período, muitas das Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação foram finalizadas.  

 Ainda nos anos de 1998 a 2002, atuou junto à administração central a Profa. Nora 

Marcela Háun, Subchefe de Gabinete de Reitor e posteriormente assessora do Coordenador 

Geral da Universidade.  A Profa. Marcela trabalhou junto à Comissão de Vagas Docentes, 

Comissão de Vagas não Docentes, no CT-INFRA e na primeira versão do Planejamento 

Estratégico da Universidade – PEI. Também neste período a Profa. Lucia Pereira da Silva, 

também assessora do Coordenador Geral da Universidade, foi a responsável pela 

organização e concepção do evento Colóquios de Atualização, onde centenas de 

professores do Ensino Fundamental e Médio tiveram a oportunidade de participarem de 

palestras com docentes da Universidade, das mais deferentes áreas do conhecimento.  A 

Profa. Lucia também atuou na elaboração do PEI, do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da Unicamp e do CT-INFRA. Estas duas docentes do Departamento de 

Bioquímica tiveram um papel importante na implantação de novos procedimentos 

administrativos para a Universidade. 

Ainda como assessores na administração central atuaram os Profs. Paulo Maria 

Ferreira de Araújo e Maria Silvia Viccari Gatti, junto às Pró-Reitorias de Extensão e 

Graduação, respectivamente.  

 Atualmente o Prof. Paulo Mazzafera do Departamento de Fisiologia e Vegetal, é 

assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, coordena programas de inserção com a sociedade, 

como o Ciência & Arte nas Férias, responsável pela presença de alunos do ensino médio 
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executando atividades de pesquisa na Universidade. Também é assessor do Gabinete do 

Reitor para assuntos acadêmicos o Prof. Arício Xavier Linhares, do Departamento de 

Parasitologia. 

 Ainda no âmbito da Unicamp, merece destaque a participação do Prof. Ladslav 

Sodek, do Departamento de Fisiologia Vegetal, no aprimoramento e implantação do 

sistema SIPEX- Sistema de Informação de Pesquisa e Extensão, que é utilizado para a 

gestão de dados sobre Pesquisa, Ensino e Extensão, através da captação e disponibilização 

de informações relativas a pesquisadores, produção intelectual, pesquisas e atividades de 

extensão da Universidade.  O sistema apóia diretamente atividades importantes para a 

Universidade tais como a avaliação trienal de docentes, a coleta de dados para a Capes e a 

integração com a plataforma Lattes.  Também possibilita a integração com a Fapesp, 

carregando automaticamente os projetos desta instituição.  

Também é do Instituto de Biologia a Profa. Ana Maria Guaraldo, até recentemente 

Diretora do Centro de Investigação Multidisciplinar - CEMIB - único biotério de animais 

de experimentação da América do Sul com o certificado de sanidade animal do ICLAS – 

International Council for Laboratory Animal Science.   Também o CBMEG - Centro de 

Biologia Molecular e Engenharia Genética, tem tido em seu quadro de Diretores, docentes 

do IB como o Prof. Paulo Arruda e a Profa. Ana Espin.  Junto ao CEPAGRI - Centro de 

Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o Prof. Hilton Silveira 

Pinto, do Departamento de Fisiologia Vegetal, foi o seu Coordenador de 08/1998 a 

04/2000. 

No período de 1998 a 2002 o IB teve como sua Diretora a Profa. Maria Luiza 

Silveira Mello que trouxe uma nova forma de gestão e organização para a Unidade.  Foi 

neste período que ocorreu a implantação do PEI, que uma organização do sistema de 

telefonia e cabeamento estruturado foram implementados, tornando-se o IB a Unidade com 

maior número de pontos em rede da Universidade.  A Profa. Maria Luiza foi Membro da 

Diretoria Financeira da FUNCAMP.  Por ação da Profa. Maria Luiza o IB conta com uma 

forma organizada para a compilação de seus dados de produtividade científica, o 

Abstracta/IB, desde 1998.   
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No que diz respeito à participação dos profissionais do IB na definição de políticas 

científicas, tecnológicas e culturais pode-se concluir que a mesma é bastante tímida, mas 

importante. Seguem alguns nomes e suas atuações: 

- Profa. Maria Alice Garcia (Departamento de Zoologia), que junto ao MEC - 

Ministério da Educação e Cultura - foi Presidente de Comissão de Especialistas no ano de 

2000,  coordenando o processo de avaliação, autorização e credenciamento de cursos de 

Biologia no Brasil.  Em 2000, a Profa. Maria Alice atuou ainda na elaboração das Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Biologia do país, junto com a Profa. Shirlei Maria Recco 

Pimentel, do Departamento de Biologia Celular.   

- Profa. Wirla M. S. C. Tamashiro, que no período prestou serviços para o MEC no 

processo de Avaliação de Cursos de Graduação em Biologia, em funcionamento em 

diversos estados brasileiros, além de ser cadastrada no ministério como Avaliadora 

Institucional. 

- Prof. Thomas Michael Lewinsohn - Coordenador de Área na Fapesp. 

- Prof. Carlos  Alfredo Joly - Coordenador do Programa BIOTA/Fapesp. 

- Prof. João Vasconcelos Neto – Membro Assessor e Presidente do Comitê Assessor 

de Ecologia e Limnologia do CNPq e Assessor do Ministério do Meio Ambiente (IBAMA). 

- Prof. Flávio Mäes dos Santos – membro do Comitê Assessor da Capes na área de 

Ecologia e Meio Ambiente. 

- Profa. Ana M. G. Tozzi - membro do Comitê Assessor da Capes na área de 

Ciências Biológicas I. 

- Profa. Maria Luiza Silveira Mello - Membro de Comitê de Área do CNPq 

- Prof. Antonio Carlos Boschero – Membro de Comitê de Área do CNPq 

- Prof. Francesco Langone – Representante da Unicamp no Conselho de Direção do 

Centro Nacional de processamento de Alto Desempenho – CENAPAD 

- Profa. Alba Regina M.S. Brito - Membro Integrante do Grupo Consultor Técnico-

Científico de Produtos Naturais do Ministério da Saúde, Brasília, DF e Integrante do Grupo 

Consultor Técnico-Científico da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, na 

elaboração das resoluções normativas da Lei De Biodiversidade. 

- Prof. Jorge Yoshio Tamashiro - Membro da Comissão Estadual Interinstitucional 

de Educação Ambiental junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Membro da 
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Comissão Estadual Interinstitucional de Educação Ambiental junto à Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente. 

- Prof. Hilton Silveira Pinto - Membro do Grupo Especial de Trabalho do MCT para 

elaboração do Programa de Modernização da Meteorologia e Hidrologia Brasileiras; 

Representante da Unicamp no Conselho Estadual de Hidrometeorologia; Membro do 

Programa Nacional de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos; Consultor 

Técnico do Programa Nacional de Modernização da Meteorologia/Programa Nacional de 

Processamento de Alto Desempenho. 

- Prof. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira - Representante da Unicamp junto ao 

The EMBnet – The European Molecular Biology Network e Presidente do PRPC – Public 

Relations Committee of the EMBet Node. 

 

Podemos aqui destacar a atuação de docentes do Departamento de Parasitologia  no 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e no Centro Nacional de Processamento de 

Alto Desempenho (CENAP). Pode-se admitir que o corpo docente do Departamento de 

Parasitologia auxilia, mesmo que de forma indireta, na definição de políticas de ação 

pública e científica, com a avaliação de projetos e assessoria às instituições de controle de 

endemias, de saneamento, de vigilância sanitária e de zoonoses. 

 

 b. As formas de administração e de gestão da Unicamp no seu conjunto e o impacto 

dessas para o bom exercício das atividades fins. 

 

 De maneira geral, as formas de administração e de gestão da Universidade como um 

todo, incluindo-se todas as atividades pertinentes a cada um de seus setores e áreas, são as 

responsáveis pela sua excelência no Ensino, na Pesquisa e na Extensão.  As preocupações e 

ações contínuas para o aprimoramento de sua organização e a busca pela qualificação de 

seus servidores técnico-administrativos, principalmente nos últimos anos, têm trazido um 

diferencial para que as relações do trabalho sejam mais produtivas e mais humanizadas.  

Um exemplo disso, no nível interno, foi a instalação de um setor administrativo de 

Avaliação Institucional e Capacitação Continuada, que implanta metodologias para a 
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qualidade contínua, está atento e atuante para a busca de fontes de financiamento e para a 

ampliação de serviços para a comunidade local e externa. 

No entanto há ainda lentidão em alguns processos administrativos e algumas 

dificuldades para que o fluxo de informações seja mais eficiente. 

 Também deve ser colocado que muitas vezes os docentes, principais responsáveis 

por ações de gestão, são chamados a atuarem em estruturas organizadas de maneira ainda 

pouco flexível. Dado não aptidões (de cunho pessoal), ou mesmo o não treinamento 

adequado e a rotatividade em funções, terminam por utilizarem um tempo excessivo de seu 

trabalho acadêmico nestas funções.  

Ainda, a falta de tradição no planejamento institucional, realizada somente a partir 

de 2000, termina por não disponibilizar para a comunidade interna, como um todo, as ações 

necessárias para um melhor desempenho. Há falta de treinamento para elevar o 

conhecimento dos profissionais, há a necessidade de capacitação, aperfeiçoamento da 

gestão administrativa e a necessidade de implantação de rotinas mais ágeis e objetivas.  
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5. AVALIAÇÃO INTERNA DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE 

GESTÃO  

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS  

 

 

a. Participação dos profissionais da Unidade em atividades de administração e de 

gestão, internamente à universidade e no âmbito externo. Neste sentido seria 

importante destacar a participação dos profissionais da Unicamp na definição de 

políticas científicas, tecnológicas, culturais etc. 

 

O IB sempre se destacou pelas atividades de seus docentes nas mais diferentes 

instâncias administrativas da Universidade, além daquelas pertinentes ao próprio Instituto.  

De maneira geral as ações destes docentes têm trazido para a Universidade a busca pela 

melhoria nos procedimentos técnicos e maior eficiência administrativa.  

Não serão aqui descritas as participações de docentes e servidores da Unidade em 

Comissões, Câmaras, Conselhos e Grupos de Trabalho no âmbito interno à Unidade e 

mesmo da Universidade quando relativas às instâncias deliberativas assessoras do CONSU.  

Estas informações estão contidas nos relatórios dos Departamentos e são centenas de cargos 

e funções exercidas pelos docentes do IB.  

 No período a que se refere o presente processo de avaliação podem ser citados 

alguns docentes do IB que participaram da administração central nos períodos de 1998 a 

2002 e 2002 até o final de 2003.  Um deles é o Prof. Mohamed Habib, atual Diretor do IB e 

docente do Departamento de Zoologia, que foi o Coordenador da CORI - Coordenadoria de 

Relações Institucionais e Internacionais de 1998 a 2002. Na sua gestão criou projetos de 

integração acadêmica tanto com países centrais como periféricos, envolvendo atividades de 

pesquisa e de intercâmbio de professores e de estudantes.  Destaque-se o projeto de 

capacitação de médicos latino-americanos e africanos na Unicamp, com apoio de agências 

governamentais japonesas.  Neste período ocorreu também a inserção de entidades sul-

americanas à AUGM - Associação das Universidades do Grupo Montevidéu, com seus 

comitês e núcleos de pesquisa e intercâmbio de estudantes.  A CORI desenvolveu projetos 
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de integração com mais de 20 prefeituras da região de Campinas, seminários internacionais 

nas áreas de direitos humanos e meio ambiente.  

 O Prof. Mohamed atuou de maneira expressiva junto ao Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e como Membro Titular do Conselho Estadual do Meio Ambiente, 

definindo as políticas municipais e estaduais para o meio ambiente e deliberando sobre 

projetos e empreendimentos que possam representar impacto ambiental. 

 Até 2002, o Prof. Mohamed foi o representante da Unicamp na UNITRABALHO, 

uma rede universitária nacional que agrega, atualmente, 90 Universidades e Instituições de 

Ensino Superior de todo o Brasil.  Foi criada, em 1996, com o objetivo de contribuir para o 

resgate da dívida social que as universidades brasileiras têm para com os trabalhadores. Sua 

missão se concretiza por meio da parceria em projetos de estudos, pesquisas e capacitação.   

Até maio de 1999, o Prof. Mohamed foi representante eleito dos professores MS-6 

no Conselho Universitário da Unicamp.  

Também neste período o Prof. Angelo L. Cortelazzo, do Departamento de Biologia 

Celular, foi o Pró-Reitor de Graduação da Unicamp.  Como ações importantes deste 

período podem ser citadas, no âmbito interno, a implantação do sistema de matrículas on-

line, pioneiro no país, uma nova sistemática de aproveitamento de vagas no vestibular, 

impedindo as vagas ociosas, e alterações para o remanejamento interno de vagas.  Também 

foram importantes as ações da Pró-Reitoria para dar aos cursos noturnos da Unicamp 

melhores condições de infra-estrutura e do parque computacional dirigido aos discentes. Na 

sua gestão o Prof. Ângelo introduziu junto ao serviço de Apoio ao estudante - SAE o  

serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico aos estudantes. Também, pela primeira vez as 

três Universidades Públicas Paulistas, em conjunto com a Federal de São Carlos, 

implementaram a possibilidade de seus alunos poderem cursar disciplinas em qualquer uma 

das escolas, permitindo maior intercâmbio e flexibilidade curricular.  Foi em 2001 que os 

Projetos Pedagógicos dos diferentes cursos de Graduação da Unicamp foram revistos e 

encaminhados ao CEE.  

No âmbito do Estado de São Paulo destaque-se o Plano de Expansão do Sistema 

Estadual Público de Ensino Superior, acatado pelo governador Geraldo Alckimin e que 

permitiu um aumento de centenas de vagas nas três Universidades Paulistas quando de sua 

implantação e que hoje já significam algumas milhares, incluindo-se aí a criação da USP 
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Zona Leste.  Neste trabalho a Unicamp também contou com a colaboração de outra docente 

do IB, a Prof.a Maria Silvia Viccari Gatti.  O Prof. Angelo é atualmente Membro do 

Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo e Presidente da Câmara de 

Educação Superior do mesmo Conselho.  

 No âmbito nacional o Prof. Angelo foi Vice-Presidente do Fórum de Pró-Reitores 

de Graduação (ForGRAD) das Universidades Brasileiras e junto com outros pró-reitores 

elaborou o Plano Nacional de Graduação em 1999.  Neste período, muitas das Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação foram finalizadas.  

 Ainda nos anos de 1998 a 2002, atuou junto à administração central a Profa. Nora 

Marcela Háun, Subchefe de Gabinete de Reitor e posteriormente assessora do Coordenador 

Geral da Universidade.  A Profa. Marcela trabalhou junto à Comissão de Vagas Docentes, 

Comissão de Vagas não Docentes, no CT-INFRA e na primeira versão do Planejamento 

Estratégico da Universidade – PEI. Também neste período a Profa. Lucia Pereira da Silva, 

também assessora do Coordenador Geral da Universidade, foi a responsável pela 

organização e concepção do evento Colóquios de Atualização, onde centenas de 

professores do Ensino Fundamental e Médio tiveram a oportunidade de participarem de 

palestras com docentes da Universidade, das mais deferentes áreas do conhecimento.  A 

Profa. Lucia também atuou na elaboração do PEI, do Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da Unicamp e do CT-INFRA. Estas duas docentes do Departamento de 

Bioquímica tiveram um papel importante na implantação de novos procedimentos 

administrativos para a Universidade. 

Ainda como assessores na administração central atuaram os Profs. Paulo Maria 

Ferreira de Araújo e Maria Silvia Viccari Gatti, junto às Pró-Reitorias de Extensão e 

Graduação, respectivamente.  

 Atualmente o Prof. Paulo Mazzafera do Departamento de Fisiologia e Vegetal, é 

assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa, coordena programas de inserção com a sociedade, 

como o Ciência & Arte nas Férias, responsável pela presença de alunos do ensino médio 

executando atividades de pesquisa na Universidade. Também é assessor do Gabinete do 

Reitor para assuntos acadêmicos o Prof. Arício Xavier Linhares, do Departamento de 

Parasitologia. 
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 Ainda no âmbito da Unicamp, merece destaque a participação do Prof. Ladslav 

Sodek, do Departamento de Fisiologia Vegetal, no aprimoramento e implantação do 

sistema SIPEX- Sistema de Informação de Pesquisa e Extensão, que é utilizado para a 

gestão de dados sobre Pesquisa, Ensino e Extensão, através da captação e disponibilização 

de informações relativas a pesquisadores, produção intelectual, pesquisas e atividades de 

extensão da Universidade.  O sistema apóia diretamente atividades importantes para a 

Universidade tais como a avaliação trienal de docentes, a coleta de dados para a Capes e a 

integração com a plataforma Lattes.  Também possibilita a integração com a Fapesp, 

carregando automaticamente os projetos desta instituição.  

Também é do Instituto de Biologia a Profa. Ana Maria Guaraldo, até recentemente 

Diretora do Centro de Investigação Multidisciplinar - CEMIB - único biotério de animais 

de experimentação da América do Sul com o certificado de sanidade animal do ICLAS – 

International Council for Laboratory Animal Science.   Também o CBMEG - Centro de 

Biologia Molecular e Engenharia Genética, tem tido em seu quadro de Diretores, docentes 

do IB como o Prof. Paulo Arruda e a Profa. Ana Espin.  Junto ao CEPAGRI - Centro de 

Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o Prof. Hilton Silveira 

Pinto, do Departamento de Fisiologia Vegetal, foi o seu Coordenador de 08/1998 a 

04/2000. 

No período de 1998 a 2002 o IB teve como sua Diretora a Profa. Maria Luiza 

Silveira Mello que trouxe uma nova forma de gestão e organização para a Unidade.  Foi 

neste período que ocorreu a implantação do PEI, que uma organização do sistema de 

telefonia e cabeamento estruturado foram implementados, tornando-se o IB a Unidade com 

maior número de pontos em rede da Universidade.  A Profa. Maria Luiza foi Membro da 

Diretoria Financeira da FUNCAMP.  Por ação da Profa. Maria Luiza o IB conta com uma 

forma organizada para a compilação de seus dados de produtividade científica, o 

Abstracta/IB, desde 1998.   

No que diz respeito à participação dos profissionais do IB na definição de políticas 

científicas, tecnológicas e culturais pode-se concluir que a mesma é bastante tímida, mas 

importante. Seguem alguns nomes e suas atuações: 

- Profa. Maria Alice Garcia (Departamento de Zoologia), que junto ao MEC - 

Ministério da Educação e Cultura - foi Presidente de Comissão de Especialistas no ano de 
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2000,  coordenando o processo de avaliação, autorização e credenciamento de cursos de 

Biologia no Brasil.  Em 2000, a Profa. Maria Alice atuou ainda na elaboração das Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Biologia do país, junto com a Profa. Shirlei Maria Recco 

Pimentel, do Departamento de Biologia Celular.   

- Profa. Wirla M. S. C. Tamashiro, que no período prestou serviços para o MEC no 

processo de Avaliação de Cursos de Graduação em Biologia, em funcionamento em 

diversos estados brasileiros, além de ser cadastrada no ministério como Avaliadora 

Institucional. 

- Prof. Thomas Michael Lewinsohn - Coordenador de Área na Fapesp. 

- Prof. Carlos  Alfredo Joly - Coordenador do Programa BIOTA/Fapesp. 

- Prof. João Vasconcelos Neto – Membro Assessor e Presidente do Comitê Assessor 

de Ecologia e Limnologia do CNPq e Assessor do Ministério do Meio Ambiente (IBAMA). 

- Prof. Flávio Mäes dos Santos – membro do Comitê Assessor da Capes na área de 

Ecologia e Meio Ambiente. 

- Profa. Ana M. G. Tozzi - membro do Comitê Assessor da Capes na área de 

Ciências Biológicas I. 

- Profa. Maria Luiza Silveira Mello - Membro de Comitê de Área do CNPq 

- Prof. Antonio Carlos Boschero – Membro de Comitê de Área do CNPq 

- Prof. Francesco Langone – Representante da Unicamp no Conselho de Direção do 

Centro Nacional de processamento de Alto Desempenho – CENAPAD 

- Profa. Alba Regina M.S. Brito - Membro Integrante do Grupo Consultor Técnico-

Científico de Produtos Naturais do Ministério da Saúde, Brasília, DF e Integrante do Grupo 

Consultor Técnico-Científico da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, na 

elaboração das resoluções normativas da Lei De Biodiversidade. 

- Prof. Jorge Yoshio Tamashiro - Membro da Comissão Estadual Interinstitucional 

de Educação Ambiental junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Membro da 

Comissão Estadual Interinstitucional de Educação Ambiental junto à Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente. 

- Prof. Hilton Silveira Pinto - Membro do Grupo Especial de Trabalho do MCT para 

elaboração do Programa de Modernização da Meteorologia e Hidrologia Brasileiras; 

Representante da Unicamp no Conselho Estadual de Hidrometeorologia; Membro do 
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Programa Nacional de Monitoramento do Tempo, Clima e Recursos Hídricos; Consultor 

Técnico do Programa Nacional de Modernização da Meteorologia/Programa Nacional de 

Processamento de Alto Desempenho. 

- Prof. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira - Representante da Unicamp junto ao 

The EMBnet – The European Molecular Biology Network e Presidente do PRPC – Public 

Relations Committee of the EMBet Node. 

 

Podemos aqui destacar a atuação de docentes do Departamento de Parasitologia  no 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e no Centro Nacional de Processamento de 

Alto Desempenho (CENAP). Pode-se admitir que o corpo docente do Departamento de 

Parasitologia auxilia, mesmo que de forma indireta, na definição de políticas de ação 

pública e científica, com a avaliação de projetos e assessoria às instituições de controle de 

endemias, de saneamento, de vigilância sanitária e de zoonoses. 

 

 b. As formas de administração e de gestão da Unicamp no seu conjunto e o impacto 

dessas para o bom exercício das atividades fins. 

 

 De maneira geral, as formas de administração e de gestão da Universidade como um 

todo, incluindo-se todas as atividades pertinentes a cada um de seus setores e áreas, são as 

responsáveis pela sua excelência no Ensino, na Pesquisa e na Extensão.  As preocupações e 

ações contínuas para o aprimoramento de sua organização e a busca pela qualificação de 

seus servidores técnico-administrativos, principalmente nos últimos anos, têm trazido um 

diferencial para que as relações do trabalho sejam mais produtivas e mais humanizadas.  

Um exemplo disso, no nível interno, foi a instalação de um setor administrativo de 

Avaliação Institucional e Capacitação Continuada, que implanta metodologias para a 

qualidade contínua, está atento e atuante para a busca de fontes de financiamento e para a 

ampliação de serviços para a comunidade local e externa. 

No entanto há ainda lentidão em alguns processos administrativos e algumas 

dificuldades para que o fluxo de informações seja mais eficiente. 

 Também deve ser colocado que muitas vezes os docentes, principais responsáveis 

por ações de gestão, são chamados a atuarem em estruturas organizadas de maneira ainda 
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pouco flexível. Dado não aptidões (de cunho pessoal), ou mesmo o não treinamento 

adequado e a rotatividade em funções, terminam por utilizarem um tempo excessivo de seu 

trabalho acadêmico nestas funções.  

Ainda, a falta de tradição no planejamento institucional, realizada somente a partir 

de 2000, termina por não disponibilizar para a comunidade interna, como um todo, as ações 

necessárias para um melhor desempenho. Há falta de treinamento para elevar o 

conhecimento dos profissionais, há a necessidade de capacitação, aperfeiçoamento da 

gestão administrativa e a necessidade de implantação de rotinas mais ágeis e objetivas. 
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6. AVALIAÇÃO INTERNA DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 

FINANCEIROS  

CONSOLIDAÇÃO DAS AVALIAÇÕES INTERNAS DOS DEPARTAMENTOS  

 

 Os recursos orçamentários do Instituto de Biologia foram de R$ 15.498.786,00 em 

1999, chegando a R$ 26.761.794,00 em 2003.  As Figuras 6.1 e 6.2 mostram a evolução 

dos recursos orçamentários e nota-se que eles cresceram em média 19,3% ao ano até 2002, 

sendo que em 2003 o aumento relativo ao ano anterior foi de apenas 1,6%.  

Em termos de inflação no período tem-se que ela foi de 9,57% em 1999; 7,21% em 

2000; 9,43% em 2001 e 12,93% em 2002.  Portanto pode-se dizer que, até 2002, houve um 

crescimento da ordem de 10% nos Recursos Orçamentários do IB.  No entanto, em 2003 o 

orçamento ficou defasado em 11%, com relação à inflação. 

 

Figura 6.1. Evolução dos recursos orçamentários e extra-orçamentários do  
Instituto de Biologia/Unicamp 
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 No período, os recursos orçamentários comprometidos com pessoal, foram em 

média da ordem de 96%, ficando para o custeio apenas a faixa de 2 a 3,2%, com uma 

fração menor ainda em capital.  Diante da compressão dos recursos orçamentários, 

comprometidos quase que integramente com o pagamento de pessoal, não houve 

possibilidades de alocação de verbas para outras atividades do IB a não ser para a 

manutenção, ou custeio, que determinam pela aplicação para a manutenção das atividades 

fim da Unidade. 

 

Figura 6.2. Evolução dos recursos orçamentários e despesas do Instituto de 
Biologia/Unicamp. 

 

Na Figura 6.1. constam ainda os recursos apontados como extra-orçamentários, 

provenientes de convênios, serviços de pequena monta e cursos de extensão.  A Unidade 

captou R$ 2.002.700,00 no período.  

Quanto a outros recursos extra-orçamentários, provenientes de várias Instituições de 

Fomento, o IB captou R$ 63.301.000,00, conforme descrição pormenorizada no item 2f 

desta avaliação. Esse montante deriva de Projetos de Pesquisa Fapesp, CNPq, Finep e 

Projetos especiais, Bolsas dos Programas de Pós-Graduação e Recursos PROAP-Capes.  
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Todo este capital tem finalidades próprias conforme seu vínculo com a agencia 

financiadora do Projeto ou Programa.  Dessa forma os critérios de aplicação dos recursos 

ficam pré-definidos.  

A esmagadora maioria dos docentes do IB está em regime de trabalho RDIDP. Nos 

vários setores deste relatório pode-se constatar que os docentes do IB ministram uma gama 

enorme de disciplinas em vários Cursos de Graduação, Pós Graduação e Extensão. Essa 

carga didática tem aumentado gradativamente a cada ano pela inclusão de novos cursos, 

agravada pela diminuição do número de docentes. Não obstante o aumento da carga 

didática, a produção científica do IB, comparando-se com o período anterior a 1993, 

aumentou significativamente, a captação de recursos extra-orçamentários idem, com vários 

Cursos de Pós Graduação obtendo notas iguais ou superior a cinco na Capes.  Concluindo, 

é patente que os recursos recebidos pelo IB, orçamentários e extra-orçamentários, têm sido 

utilizados adequadamente na produção do conhecimento, na formação de recursos humanos 

(Graduação e Pós Graduação) e, em menor escala na prestação de serviços à comunidade 

(extensão).  

Analisando os dados expostos, conclui-se que o IB tem um orçamento qualificado 

restrito para muitas de suas atividades fundamentais, o que dificulta em muito a aplicação 

de qualquer política interna de aplicação de recursos que vá além da manutenção/custeio da 

Unidade.  

 Para a manutenção dos laboratórios de pesquisa e muitas vezes para a manutenção 

da Unidade em áreas de uso coletivo, é aplicado recurso proveniente de verbas extra-

orçamentárias, como é o caso da reserva técnicas de projetos e recursos PROAP. 

 De maneira geral, pode-se concluir que o montante captado de recursos nas 

Agências de Fomento pelos docentes do IB é relativamente alto e tem de maneira adequada 

sustentado as atividades de pesquisa.  Porém, há uma centralização em ações individuais na 

busca desses recursos e não há uma política interna de ações coordenadas para a captação 

de recursos extra-orçamentários, o que faz com que muitas vezes a Unidade não seja 

contemplada em projetos especiais, como, por exemplo, de Infra-estrutura propostos pelas 

agências de fomento.  

Uma maior colaboração entre docentes e grupos de pesquisa do Instituto e de outras 

Unidades da Unicamp ou de fora dela para o desenvolvimento de projetos temáticos de 
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caráter interdisicplinar, poderia trazer recursos significativos para o IB.  Ao mesmo tempo, 

ações administrativas que viessem a facilitar e apoiar as ações dos docentes na busca de 

recursos também deveriam ser adotadas, minimizando as atividades burocráticas ou de 

caráter administrativo que consomem muito tempo do pesquisador.  

Ainda, na medida em que um maior número de docentes atuem na elaboração de 

projetos, maior seria a captação de recursos.  

Outras alternativas para aumentar os recursos para a Unidade, seriam as atividades 

associadas à extensão e a parcerias com empresas de caráter público ou privado, nacionais 

ou não, para as quais poderia ser transferida a tecnologia gerada nas atividades de pesquisa.  

 

 O Instituto de Biologia, por ações de seus dois Diretores nesse período, buscou 

ainda recursos para aplicação em manutenção, reformas e construção de espaços físicos, 

como também para o crescimento e melhorias da infra-estrutura de Graduação, serviços de 

telefonia, informática e muitos outros.   

 Parte dos recursos utilizados nesses melhoramentos estão indicados na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1: Investimentos em infra-estrutura no Instituto de Biologia – 1999 a 2003.  

Área de Investimento Recursos (R$) 

Biblioteca   528.269,58 
Departamento de Engenharia     56.401,54 
Prédio do Genoma   568.155,58 
Rede elétrica      79.365,00 
Cabeamento      28.371,00 
Caixa d’agua      12.792,00 
Carteiras      62.070,00 
Microscópios      41.178,00 
Reforma informática      30.000,00 

TOTAL 1.406.602,70  
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Avaliação Final  

 

No período a que refere esse relatório, o Instituto de Biologia, em dois momentos 

diferentes teve a oportunidade de realizar auto-avaliações: quando da elaboração do 

Planejamento Estratégico Institucional, tanto em 2000 como em 2003, e ainda na 

elaboração do Plano de Certificação.  A partir de discussões que envolveram docentes, 

discentes e servidores técnico-administrativos foi possível conhecer melhor a Unidade, 

identificar seus pontos fortes e pontos fracos e elaborar estratégias e ações para melhor 

desempenhar sua missão que é desenvolver atividades inter-relacionadas de ensino, 

pesquisa e extensão nas diversas áreas das Ciências Biológicas para formar cidadãos 

profissionalmente competentes, com comportamento ético e comprometido com o 

desenvolvimento sustentável, valorizando a criatividade e a capacidade de reflexão crítica. 

A oportunidade da presente avaliação deixa claro a importância da mesma por 

explicitar o bom desempenho da Unidade.  Ela também aponta a necessidade contínua do 

processo avaliatório e do estabelecimento de um bom banco de informações que deveriam 

estar disponíveis à comunidade. Há que se estabelecer uma cultura coletiva de trabalho 

cooperativo da Unidade para o seu bom desempenho. Caminhar nesta direção tem sido uma 

cobrança crescente do estado e da sociedade. 


