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Apresentação
1996... 2016... Mais do que um tempo chronos, um tempo de significados, conquistas,
projetos. Um tempo Kairós que articula dimensões qualitativas, momentos em que algo especial
acontece.
Tempos de formação docente em saúde, de pesquisas sobre aprendizagem, planejamento,
avaliação, currículo, metodologias ativas, de projetos de ensino na graduação e pós-graduação,
de redes colaborativas, de consolidação de grupos de pesquisa, de organização e participação
em eventos, de produções técnicas e de publicações.
Tempos de aprofundar e ampliar a compreensão do nosso próprio objeto de ensino,
pesquisa e extensão: o binômio Saúde e Educação. Tempos de contribuir com a formulação de
políticas públicas sociais e tempos de resistir às tentativas de restrição da democracia. Tempos
de participar do processo de expansão da educação superior, de construção de políticas de
inclusão e da garantia de direitos humanos.
Tempos de investir no trabalho coletivo e colaborativo, no cotidiano de nossa universidade
e nas relações com outras instituições. Tempos de participação nas políticas indutoras de
reorientação da formação em saúde, militando a favor de propostas formativas coaduandas com
a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Tempos de engajamento nos projetos e ações
no campo da integração ensino-serviço-comunidade.
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Tempos de produzir: registro e disseminação em forma de livros, artigos, cadernos:
produções habitadas por seus autores, com suas trajetórias e histórias. Tempos de produzir os
textos acadêmicos e, também, tempos de produzir os produtos que impactam as realidades.

Tempos de resignificar a Formação Didático-Pedagógica em Saúde: de disciplina isolada
na formação de pós-graduandos em nossa universidade, à parte fundante do Programa de
Aperfeiçoamento Docente. Tempos de contribuir para a construção de uma política institucional
de formação docente em saúde e de desenvolvimento profissional na docência universitária.

Tempos de formar um grupo interdisciplinar e interprofissional. Tempos de construir
relações, de partilhar momentos, de tecer memórias. Tempos de ver a chegada dos primeiros
parceiros. Tempos de ver a partida daqueles que concluem ciclos de vida profissional. Tempos
de conhecer os que chegam, com novas ideias e projetos.

Tempos de criar e persistir na Especialização em Educação em Saúde – Docência do
Ensino Superior, discutindo, aprendendo, formando profissionais para ampliarem suas atuações
em seus espaços de prática e intervenção.

Tempos de conhecer diferentes lugares na universidade: Escola Paulista de Medicina,
Escola Paulista de Enfermagem, campus São Paulo, campus Baixada Santista. Tempos de
contribuir para os caminhos institucionais e ampliá-los, reconfigurando trabalhos e participando
de projetos institucionais. Tempos de Unifesp.

Tempos de implantar e implementar o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da
Saúde, alargando as possibilidades de formação, percorrendo outros percursos geográficos
(Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde – Região Norte / MP Norte), fazendo chegar
os sentidos da formação stricto sensu até as pessoas em seus territórios de intervenção.
Tempos de investigar e produzir conhecimento partilhado, instrumento de mudança e
condição de empoderamento, autonomia e autoria dos profissionais no campo da educação na
saúde. Tempos de pesquisar sobre formação, educação em saúde e educação permanente: a
tessitura dos cotidianos de produção do cuidado e da educação.
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Tempos de projetar o futuro a partir dos tempos vividos e do tempo presente. Tempos de
seguir aprendendo, acreditando que são nos tempos vivos, prenhes de significados, que emerge
a possibilidade de uma educação na saúde que emancipa e faz da alegria a inspiração para
prosseguir. Tempos que foram. Tempos que são. Tempos que virão. Tempos de permanecer, e,
dialeticamente, transformar-se.
Nildo Alves Batista

Professor Titular Ensino em Ciências da Saúde
Livre Docente em Educação Médica
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Apresentação

Tempos de formação de professores no campo da docência universitária em saúde. Tempos
de formação de mestres profissionais e de pós-doutores no ensino na saúde, contribuindo para
que fossem produzidas ressonâncias e ecos.

O Cedess
O Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) é um Órgão
Complementar de natureza científica da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), aprovado
pelo Conselho de Graduação em Maio de 1996 e pelo Conselho Universitário em Setembro do
mesmo ano. É vinculado, administrativamente, ao campus São Paulo e, academicamente, à
Escola Paulista de Enfermagem.
O CEDESS está comprometido prioritariamente com o binômio educação e saúde. Suas
atividades estão voltadas para a formação e o desenvolvimento de docentes para o ensino
superior em saúde, ocorrendo em diferentes níveis de estudos, associados às novas tecnologias
de informação e com a comunicação pública da ciência. Dessa forma, o Centro mantém estreito
contato e intercâmbio permanente com os cursos de graduação e pós-graduação stricto e lato
sensu em ciências da saúde da Universidade Federal de São Paulo. Para além dos limites locais,
o CEDESS integra uma rede de ensino, pesquisa e extensão com a comunidade acadêmica
nacional e internacional das áreas da educação e da saúde, participando de eventos, fóruns de
discussão e outras ações de intercâmbio científico e cultural.
Localizado na Rua Pedro de Toledo nº 859, Vila Clementino, São Paulo (SP), o CEDESS
dispõe de espaços múltiplos, destinados a oferecer condições favoráveis à formação e ao
aperfeiçoamento de profissionais da saúde. Sua equipe é diversa, formada por docentes,
técnicos-administrativos e discentes de várias áreas de atuação profissional, que desenvolvem
em conjunto a tríade ensino, pesquisa e extensão.
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Desafios & Objetivos
O conceito ampliado de saúde assume que grande parte das variações das condições
de vida das populações se deve a determinantes que, além de se relacionar com o acesso, o
uso e a eficácia dos sistemas de saúde, tem a ver com fatores econômicos, sociais, ambientais
e espirituais. O trabalho, os comportamentos e os estilos de ser no mundo, ou seja, objetos e
ações cotidianas também se relacionam profundamente com o bem-estar das pessoas. O ensino
superior em saúde e, principalmente, os diversos profissionais que nele se formam precisam,
nesse sentido, acompanhar, aprofundar e exercitar essa compreensão a fim de manterem-se
conectados à realidade e comprometidos com suas funções sociais.
Embora tenham acontecido significativas mudanças no ensino superior em saúde,
a maioria dos professores carece de preparo para a atividade docente, tendo aprendido a
profissão já dentro de sala de aula. Portanto, a despeito da sua importância no processo de
ensino-aprendizagem e, mais ainda, na busca de uma atenção a saúde de qualidade, o corpo
docente do ensino superior em saúde precisa aprimorar habilidades e competências voltadas
para a dimensão política-pedagógica.
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impostos pelas transformações políticas, econômicas e tecnológicas reforçam a necessidade
de qualificação. Além do domínio técnico-didático, novas competências são requeridas,
como habilidade em comunicação, a participação na educação permanente, o conhecimento
do contexto social local, o comprometimento com a construção coletiva do projeto político
pedagógico da Instituição de Ensino Superior e com a integração curricular, entre outras.
O CEDESS compartilha essa preocupação e assume que a formação dos profissionais da
saúde deve atender as necessidades da maioria da população. Sendo assim, nossos objetivos
envolvem:

• Desenvolver estratégias de formação e desenvolvimento docente de maneira contínua e
sistemática.
• Discutir diferentes estratégias metodológicas e práticas avaliativas para o processo de
ensino aprendizagem.
• Implementar e desenvolver estratégias pedagógicas inovadoras e recursos instrucionais
para formação e desenvolvimento docente.
• Desenvolver a produção de material de apoio para a documentação e divulgação
institucional.

• Refletir sobre a prática de ensino-aprendizagem no contexto da educação superior,
focalizando a especificidade da área da saúde.
• Desenvolver programa de estudos pós-graduados em níveis lato e stricto sensu, no campo
do Ensino em Saúde.

• Desenvolver pesquisas no campo do Ensino em Saúde, assim como na utilização de novas
tecnologias de informação no processo educacional em saúde.
• Estabelecer, em forma de rede, sistema de intercâmbio com centros congêneres no Brasil
e no exterior.

• Oferecer cursos e disciplinas, eletivas e obrigatórias, para a graduação e pós-graduação
no campo do Ensino em Saúde.
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Desafios & Objetivos

O contexto de mudanças nas Instituições de Ensino Superior e os grandes desafios

20 Anos
O Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) realiza atividades
integradas de ensino, pesquisa e extensão, nos níveis de graduação e pós-graduação e tem por
objeto de estudo o binômio Educação e Saúde.

Graduação
Na graduação, o CEDESS tem contribuído com a oferta e a participação em unidades
curriculares dos cursos de Medicina, Biomedicina, Enfermagem e Fonoaudiologia. No contexto
de aproximação dos estudantes à prática profissional, o Centro coordena a unidade curricular
“Educação e Comunicação em Saúde” (ECS) do curso de Medicina. Uma equipe interdisciplinar
de professores da saúde e da educação em saúde trabalha para analisar, criticar e planejar
práticas educativas junto à comunidade.
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É na pós-graduação, no entanto, que o Centro presta suas principais colaborações. Desde
1996, o CEDESS oferece para diversos programas de mestrado e doutorado da Unifesp a
disciplina “Formação Didática-Pedagógica em Saúde” (FDPS). O curso é oferecido durante todo
o ano, de janeiro a dezembro, garantindo-se pelo menos uma turma por mês, a pós-graduandos
stricto sensu de nossa universidade, em diferentes formatos, presenciais ou semipresenciais.
Sua finalidade é adequar a formação dos profissionais da saúde à conjuntura social brasileira,
apresentando-os às políticas de educação e saúde vigentes no país à luz de um conjunto teóricometodológico atual sobre o processo de formação docente.
O público da disciplina é formado, de um lado, por profissionais que apresentam várias
trajetórias acadêmicas, originadas em diferentes cursos de graduação, como Biomedicina,
Biologia, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina,
Nutrição, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e outros. Do outro lado, a interlocução
é feita por uma equipe de professores também marcada pela diversidade, composta por
médicos(as), psicólogos(as), pedagogos(as), biólogos(as), biomédicos(as), nutricionistas e
outros(as) profissionais, que assumem a docência como trabalho e enfrentam o desafio de formar
novos professores da saúde. Apenas entre 2010 e 2015, o CEDESS promoveu a formação de
2.409 estudantes de mestrado e doutorado dos programas de pós-graduação do campus São
Paulo em 74 turmas.
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20 anos

Formação Didática-Pedagógica em Saúde

Especialização
No nível lato sensu, o curso de especialização “Educação em Saúde” existe desde 1998,
tendo formado 167 profissionais da saúde até agora numa dimensão inovadora de ensinoaprendizagem, orientada pela perspectiva da educação permanente e alinhada com as atuais
políticas públicas de educação e saúde. Trata-se de um curso no qual se trabalha vivências e
atitudes profissionais aplicadas à situações-problema em ambientes concretos.

Mestrado Profissional
Na categoria stricto sensu, o mestrado profissional (MP) “Ensino em Ciências da
Saúde” é uma iniciativa pioneira no Brasil, que teve início em 2002, primeiro no campus São
Paulo da Unifesp e posteriormente de forma integrada com atividades também no campus
Baixada Santista. Desde 2010, o curso se enquadra na modalidade profissional, que enfatiza
estudos diretamente relacionados às práticas profissionais dos estudantes. O MP atualmente é
coordenado pela Profa. Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit. São seus objetivos principais a
produção de conhecimentos sobre o binômio educação e saúde, a qualificação técnica, criativa
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ciências da educação e da saúde. Assim, conecta trabalhadores de diferentes áreas, como a
Medicina, a Enfermagem, a Nutrição, a Biomedicina, a Terapia Ocupacional, a Fisioterapia, a
Biologia, a Fonoaudiologia, a Odotonologia, e outras; a uma carga teórica-conceitual sobre os
processos de ensino-aprendizagem, para que o formando atue de forma ética, crítica, reflexiva e
criativa nos seus respectivos ambientes de atuação.
Até o presente momento, 280 mestres já se formaram pelo CEDESS. O “Programa de PósGraduação em Ensino em Ciências da Saúde”, seleciona uma nova turma por ano, tem aulas a
cada 15 dias em período integral e está atualmente avaliado com o conceito quatro (numa escala
que vai até cinco) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Em 2016, ano em que completa 20 anos, o Centro planeja a ampliação de seu programa de
pós-graduação e aguarda a autorização da CAPES para abertura da sua primeira turma de
doutorado.
Três linhas de pesquisa coabitam o programa de mestrado profissional “Ensino em Ciências
da Saúde” do CEDESS. São elas:

• “Avaliação, Currículo, Docência e Formação em Saúde”
recebe pesquisas sobre avaliação do processo de ensino-aprendizagem em seus diversos
níveis, desenhos e estratégias de planejamento e desenvolvimento de currículos em saúde,
processos de interdisciplinaridade e interprofissionalismo e ainda processos de formação
em saúde e desenvolvimento docente.
• “Educação Permanente em Saúde”,
por sua vez, abriga investigações sobre planejamento, desenvolvimento e avaliação
da educação de profissionais inseridos em diferentes contextos, na perspectiva da
consolidação das políticas de educação e saúde, com ênfase no SUS.
• “Educação em Saúde na Comunidade”
suporta trabalhos sobre planejamento, desenvolvimento e avaliação de processos
educacionais voltados para a promoção da saúde, bem como a prevenção, proteção e
cuidados no plano individual e coletivo, na perspectiva da educação emancipatória.
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20 anos

e transformadora de professores, mas também de técnicos de nível superior para o ensino em

discussões, encontros, filmes, jogos, websites ou outras atividades formativas - demanda

livros, a realização de palestras, ciclos de debates, oficinas e outros produtos técnicos, bem

frequentemente uma inserção comunitária por parte do estudante, que proporciona uma série de

como a participação de professores, estudantes, técnicos-administrativos em eventos nacionais

vivências que os preparam para situações reais de trabalho, desenvolvem a prática interdisciplinar,

e internacionais que abordam o binômio saúde e educação.

bem como promovem ações transformadoras no cenário de atuação.

A universidade como um todo deve estabelecer o elo entre o conhecimento acadêmico

Essas ações favorecem, dessa maneira, a reflexão metodológica, o desenvolvimento do

e a comunidade próxima, possibilitando a interação e a troca de saberes e práticas. Nesse

pensamento crítico e, consequentemente, a melhoria do ensino superior em saúde. São, portanto,

sentido, o CEDESS oferece internamente oficinas e assessorias sobre seus principais temas de

ações de extensão e de “flexão”, pois, transformam os sujeitos envolvidos, de dentro e de fora da

interesse e trabalho, como o planejamento, a avaliação e a elaboração de relatórios educacionais

Universidade - de dentro para fora e de fora para dentro - colocando o CEDESS numa posição

à outros órgãos da Unifesp. São ações pedagógicas organizadas para articular o ensino e as

cada vez mais próxima do cumprimento dos seus objetivos fundamentais.

pesquisas feitas no e pela equipe do Centro com as necessidades do entorno. Eventualmente, o
CEDESS também atende demandas externas de outras universidades federais (UFAL e UFAM),

Nos seus 20 anos de atuação, o CEDESS tem contribuído com a implementação de políticas

estaduais (Unimontes/MG e Unoeste/SP) e institutos de pesquisa (Fiocruz), construindo alianças

indutoras da formação profissional em saúde, dentre elas destacamos sua inserção no Programa

intersetoriais, interorganizacionais e interprofissionais, aliando a especialidade local a uma visão

Pró-Ensino na Saúde, que tem por objetivo possibilitar a produção de pesquisas científicas e

mais ampla da coisa pública.

tecnológicas e a formação de mestres, doutores e estágio pós-doutoral na área do ensino na
saúde, contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar esta área de formação, considerada

Entretanto, é na formação discente, especialmente entre os estudantes do Mestrado

estratégica para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Profissional (MP), que concentra-se a maior parte das atividades de extensão do CEDESS. Além
da produção acadêmica, o trabalho técnico necessário à obtenção do título - sejam oficinas,
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20 anos

O resultado desse esforço de investigação é a publicação de pôsteres, artigos, capítulos,

Pró-Ensino na Saúde
Sob a coordenação do Prof. Dr. Nildo Alves Batista, o CEDESS sedia desde 2010 o projeto
“Formação Profissional Para a Integralidade no Cuidado: articulando formação, avaliação e
integração com o SUS”. Este projeto integra o programa Pró-Ensino na Saúde, uma parceria da
CAPES e da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde.
O projeto do Pró-Ensino na Saúde da Unifesp configura-se como uma rede tecida por três
programas de pós-graduação stricto sensu: “Enfermagem” (mestrado e doutorado acadêmicos),
“Interdisciplinar em Ciências da Saúde” (mestrado e doutorado acadêmicos) e “Ensino em
Ciências da Saúde” (mestrado profissional). Os professores pesquisadores credenciados nesses
programas se organizam em eixos temáticos distintos, segundo seus interesses e produções
científicas próprias, mas colaborando no mesmo campo: o Ensino na Saúde. Em conjunto,
implantaram 2 (dois) Núcleos Interinstitucionais e Interprofissionais de Pesquisas no Ensino na
Saúde (gh) voltados para a formação de profissionais que atuam na docência nas graduações
da saúde ou nos serviços de saúde. Os NIIPES estão localizados nas cidades de Belém/PA - em
parceria com as Universidades Estadual do Pará (UEPA) e Federal do Pará (UFPA) - e Maceió/AL
- em acordo com a Universidades Federal de Alagoas (UFAL) e Estadual de Ciências da Saúde
de Alagoas (UNCISAL). Cada NIIPES conta com aproximadamente 20 participantes.
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Integralidade no Cuidado: articulando formação, avaliação e integração com o SUS” realizou:

• 14 (catorze) capítulos de livros.
• 04 (quatro) estágios pós-doutorais concluídos e 4 (quatro) em andamento; 3 (três) doutorado

• Reuniões de equipe em São Paulo, Belém e Maceió, sob a coordenação geral do professor

concluído e 7 (sete) em andamento; 3 (três) mestrados acadêmicos concluídos e 3 (três)

Nildo Alves Batista, auxiliado pelas coordenadoras de equipe e professoras Rosana Fiorini

em andamento; além de 5 (cinco) mestrados profissionais concluídos e mais 5 (cinco) em

Puccini, Isabel Cristina Kowal Olm Cunha e Sylvia Helena Souza da Silva Batista.

andamento.

• Encontros acadêmicos que abordaram temas como a avaliação da aprendizagem, a

Os professores participantes do projeto têm desempenhado um papel importante de

educação interprofissional em saúde e a pesquisa no ensino em saúde, objetivando realizar

aglutinação e formação de recursos humanos, envolvendo-se não apenas com o ensino, mas

uma mostra dos estudos desenvolvidos no âmbito no projeto.

com a pesquisa, a extensão e ainda com a gestão da educação de nível superior no país. Essas

• A realização da disciplina a distância “Avaliação da Aprendizagem no Ensino Superior em
Saúde”, que teve a participação de 4 professores e 60 estudantes nas três cidades onde a
rede do projeto se alicerça.

funções se repetem em outros espaços institucionais relacionados ao programa Pró-Ensino na
Saúde, como fóruns nacionais e outras entidades de ensino das diferentes profissões da área da
saúde. Consequentemente, os estudantes dos diferentes níveis que compõe o projeto (graduação
e pós-graduação) e multiplicam as ações iniciadas pelo corpo docente.

• Participações em diversos eventos científicos nacionais e internacionais com dezenas de
apresentações de trabalhos e realizações de conferências e palestras.
• 07 (sete) publicações de artigos em periódicos científicos indexados.
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Pró-Ensino na Saúde

Do início, em 2010, até o presente momento, o projeto “Formação Profissional Para a

Apoio & Parcerias

A educação é um processo social e o CEDESS não poderia alcançar duas décadas de
realizações sem a participação de professores, técnicos-administrativos e estudantes ou sem
a parceria de outros órgãos da própria Unifesp e de outras instituições de ensino, pesquisa e
fomento.
A oferta do Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde para a Região Norte
do Brasil e, por conseguinte, a publicação da coletânea MPNorte, que contém as atividades
desenvolvidas nos módulos do curso, por exemplo, só foram possíveis graças a um convênio
firmado entre o CEDESS e o Fundo Nacional da Saúde do Ministério da Saúde.
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de Córdoba e com a Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentina). Ambas colaborações

públicas (Unifesp, UFAC, UFAM, UFPA, UFT, UNIR, UFMG e UFBA) e com preceptores dos

buscaram contribuir para a consolidação e o desenvolvimento da reflexão e da prática referentes

serviços de saúde constituiu uma experiência singular de reflexão sobre as práticas de educação

à formação profissional nas ciências da saúde através do intercâmbio internacional de ideias e

e saúde em Rondônia, em Roraima, no Amazonas, no Acre, no Amapá, no Pará e no Tocantins.

experiências. Os trabalhos conjuntos foram desenvolvidos por equipes multiprofissionais das

Participaram 15 docentes, 6 tutores, 1 instrutor de Educação a Distância, 2 coordenadores

áreas de educação, comunicação e saúde.

técnicos pedagógicos e 34 alunos de várias áreas da saúde.
Muitos outros programas e projetos de pesquisa desenvolvidos por ou com a participação
de membros do CEDESS recebem financiamento de entidades de fomento ao desenvolvimento
científico. Assim, também são apoiadores o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o
Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Dentre outros convênios firmados pelo CEDESS com instituições de ensino superior e
pesquisa brasileiras e estrangeiras, destacam-se a experiência de 8 anos (2004-2012) com a
Universitá degli Studi di Palermo (Itália) e as parcerias em curso com a Universidad Nacional
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O trabalho presencial e a distância com professores e tutores de várias universidades
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A história das instituições se faz, antes de tudo, das histórias das pessoas, que as viveram
ao longo do tempo e dos diferentes espaços que elas ocupam. Sendo assim, incontáveis
professores, estudantes, servidores e outros atores colaboraram e ainda apoiam o CEDESS a se
consolidar e crescer. A seguir, pequenos depoimentos de novos e velhos colaboradores relatam
o que o Centro representou e ainda significa para cada um. Saúde, educação e memória.
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Vanderli Duarte de Carvalho
(Jornalista aposentada da Unifesp e Colaboradora do CEDESS)

“A palavra que melhor representa o CEDESS é – OPORTUNIDADE - e posso afirmar que é o melhor lugar
para se trabalhar na Unifesp. Desde o início a proposta era inovadora e as
expectativas eram de muito trabalho e o ambiente sempre acolhedor.
Participei das primeiras turmas do curso de especialização e, como aluna, apresentei meu projeto de
pesquisa ao Prof. Nildo que recomendou um estudo direcionado para o tripé Educação-ComunicaçãoSaúde. Foi assim que consegui focar minha carreira profissional e acadêmica.
Atuei como professora convidada no módulo “Recursos audiovisuais no processo ensino-aprendizagem”
nos cursos de Especialização e Didática. Por meio desta atividade, pude trazer o olhar da
educomunicação e os recursos audiovisuais aplicados na saúde,
que reconheço foram atividades desafiadoras.
No mestrado pesquisei as relações interpessoais dos profissionais da saúde que divulgam suas
pesquisas extramuros. Defendi esta pesquisa na ECA/USP. No doutorado, recebi apoio incondicional,
meu objeto de estudo foi definido quando estava assistindo uma defesa do Mestrado Profissional no
CEDESS e o questionamento era sobre a presença do Cirurgião Dentista no atendimento do paciente na
UTI. Diante desta discussão a Profa. Cecília Sonzogno comentou que o único paciente que recebia um
atendimento multiprofissional era o paciente oncológico e a partir deste insight a pesquisa ficou assim
“ressignificação da linguagem na relação multiprofissional da saúde”,
a partir da análise de relatos pessoais de mulheres com câncer de mama e de profissionais da área
médica. A defesa foi na Universidade Metodista de São Paulo.
Embora tenha realizado minhas pesquisas acadêmicas em outras universidades para manter a aderência
a minha formação em Comunicação Social, pude fazer a mediação “educomunicação em saúde”
porque mantive o foco da primeira orientação do curso de especialização do CEDESS e por isso, sou
eternamente grata. Ao olhar este percurso com grandes desafios considero que só foram superados,
porque existia uma corrente solidária entre amigos afetuosos e professores generosos.
Também eram muitos motivos para celebrar, e como dizia o prof. Maia. “era o jeito CEDESS de ser”.
Hoje aposentada pela Unifesp, continuo estudando o desenvolvimento humano, e posso dizer, que o
CEDESS transforma pessoas e como disse Guimarães Rosa
“O lindo do ser humano é que ele nunca está pronto”, portanto o CEDESS precisa existir”.
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Cláudia dos Santos Almeida
(Designer Educacional, Mestre em Educação/UNINOVE e do CEDESS desde 1989)

Aos amigos do CEDESS, que contribuíram para o meu aprendizado e desenvolvimento na prática do
ambiente social e cultural que inspira a pesquisa, dediquei a
minha dissertação de mestrado cujo título é “A fotografia digital no design dos cursos de pedagogia a
distância: a abordagem da questão ambiental do rio Tietê”.
Trabalhar no CEDESS no setor de programação visual foi muito gratificante,
tive o prazer de desfrutar da companhia de profissionais que amavam o que faziam e foi nesse ambiente
que cresci como pessoa e profissionalmente.
Como aluna especial no curso de arte telemática na USP, precisava entregar um trabalho no final do
semestre e dialogando com o professor Artur Matuck (USP) e a professora Lídia Ruiz-Moreno (Unifesp/
CEDESS) me fizeram refletir no que eu estava fazendo, com a subjetividade sempre voltada para as
questões ambientais.
Fui trabalhando naquilo que fazia parte de uma inquietação constante em devolver para a sociedade em
forma de conhecimento, o que adquiri esses anos trabalhando no
setor de programação visual do CEDESS.
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Cristiano Gil Regis

(Médico Dermatologista, Professor da Unifesp e ex-aluno e colaborador do CEDESS)

(Enfermeiro, Professor da UFAC, mestre em “Ensino em Ciências da Saúde”/CEDESS e doutorando da Unifesp)

“Em 2003, procurando por um programa de pós-graduação stricto sensu onde pudesse me dedicar ao
estudo da Bioética, tive uma conversa com o Prof. Nildo Batista,
que me disse que se eu conseguisse imaginar um projeto de pesquisa que articulasse a Bioética com a
educação em saúde, poderia pleitear uma vaga no mestrado acadêmico do CEDESS.
Ainda sem muita convicção sobre o futuro, tive a sorte de entrar pela primeira vez no CEDESS para
assistir a uma aula do curso de “História e Filosofia da Ciência”, ministrado pela Profa. Maria Cecília
Sonzogno. Saí dali direto para a sala do Prof. Nildo para dizer que era isso mesmo que eu queria.
No CEDESS aprendi muita coisa, todas completamente novas para mim.
O ambiente era de multidisciplinaridade, como na Bioética. Mergulhei no universo da educação: processo
ensino/aprendizagem, práticas pedagógicas, políticas públicas, avaliação, humanidades, aprendizagem
de adultos, metodologia científica qualitativa, planejamento educacional etc.
As leituras sugeridas pelos professores dos diferentes cursos eram tão prazerosas e enriquecedoras
quanto as da Bioética. Fazia tudo que era pedido e algo mais e o motivo era simples: tinha encontrado
algo que me interessava tanto quanto a Bioética e que era, com o perdão do clichê, o que havia de mais
importante para qualquer país que pretenda ser minimamente decente: a Educação.
Conclui o mestrado em 2006 e, para minha alegria, passei a ser convidado por alguns professores a
ministrar uma aula sobre “Ética” no curso de Formação Didático-Pedagógica em Saúde.
Em 2016 voltei ao CEDESS, então como professor substituto. Participei do curso de Educação e
Comunicação em Saúde para o 2º ano médico e fui responsável por três turmas do Curso de Formação
Didático-Pedagógica. Não tenho nenhuma dúvida que essa experiência, embora curta, me deixou mais
confiante para planejar e executar atividades de ensino sobre Bioética.
E tenho muita vontade de seguir sendo parceiro do CEDESS, agora a partir da função docente que
exercerei em cursos de Bioética na Unifesp”.

“Sou professor da Universidade Federal do Acre e egresso de uma das experiências que mais
demonstram o compromisso do CEDESS com a educação superior no Brasil e
com a superação de inequidades, também presentes no meio científico.
Além das inúmeras atividades desenvolvidas na UNIFESP, o CEDESS lançou em 2010 um edital
específico para a Região Norte que selecionou 18 docentes e 18 profissionais da rede de serviços de
saúde para o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde para a Região Norte (MPNorte).
Mais do que um título, o CEDESS transformou a vida de cada um dos mestrandos, inclusive a minha, ao
proporcionar uma oportunidade que muitos não acreditavam ser possível.
Apesar das inúmeras dificuldades, principalmente de financiamento, o corpo docente do CEDESS
esforçou-se para que os encontros presenciais acontecessem em cada um dos sete estados da região e
que cada atividade realizada compreendesse uma rica experiência de ensino, aprendizagem, produção
científica, compartilhamento de experiências e troca de afetos.
Até hoje, uma rede colaborativa de trabalho e de apoio está formada, provando a força e a importância
do MPNorte para o desenvolvimento da região. Retornando à UNIFESP em 2014 para doutoramento, fui
novamente acolhido pelo CEDESS, lugar que representa, acima de tudo, um lar para mim.
O CEDESS é contracorrente! Mesmo inserido num contexto de ensino superior em saúde e de pósgraduação que privilegia a pesquisa e a formação de pesquisadores no modelo tradicional e biomédico
(e talvez por estar inserido nesse cenário),
o CEDESS tem assumido uma postura de valorização do trabalho cotidiano de profissionais e de
docentes nos mais diversos cenários de aprendizagem, luta pela formação de educadores,
não apenas de pesquisadores, na pós-graduação, acolhimento às diferenças, avanço nas pesquisas e
nas metodologias de ensino na saúde e contribuição com a melhoria do
ensino das instituições de ensino brasileiras”.
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Aluisio Marçal de Barros Serodio

(Pedagoga, Professora da UFAM, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas e
Colaboradora do CEDESS)

“A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque,
requer um gesto de interrupção, um gesto quase impossível nos tempos que correm: requer parar para
pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes,
[...] suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a
delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece,
aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro,
[...], ter paciência e dar-se tempo e espaço”. Tomei esta passagem do livro
“Linguagem e Educação Depois de Babel” de Jorge Larrosa como ponto de partida para escrever este
depoimento sobre a minha vivência no CEDESS.
Durante a escrita parei para olhar e repensar o passado.
Olhei com mais vagar para aquele espaço e tempo vivido nesta instituição e pude reviver algumas das
muitas passagens que me marcaram profundamente. Talvez mais do que descrever estas passagens,
seja importante destacar alguns dos elementos que as tornaram significativas.
Um dos elementos centrais foram as pessoas que compunham a
equipe do CEDESS e com as quais estabeleci laços de amizades e parcerias importantes para minha
formação. Vinte anos de existência do CEDESS.
Três anos de vivência nesta instituição (2003 e 2006).
Sinto orgulho de olhar para minha trajetória e percebê-la interligada com a história deste lugar.
Vinte anos de existência do CEDESS. Três anos de vivência nesta instituição (2003 e 2006).
Sinto orgulho de olhar para minha trajetória e percebê-la interligada com a história deste lugar”.
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Maria Aparecida de Oliveira Freitas
(Pedagoga da Unifesp e Colaboradora do CEDESS)

“Minha aproximação ao CEDESS se deu no ano de 2000 quando ingressei no
Curso de Especialização Educação em Saúde e até hoje,
é neste espaço de formação que encontro respostas para minhas dúvidas sobre docência,
ensino-aprendizagem, avaliação, dentre tantas inquietações que permeiam minha
trajetória acadêmica.
O CEDESS é sim, minha casa! Lugar onde encontrei professores rigorosos,
mas muito amorosos e que me fizeram compreender que
estes dois adjetivos não são antagônicos,
mas devem permear o exercício da docência verdadeiramente comprometida com a formação de
estudantes. Ao longo desses dezesseis anos, nunca me afastei do CEDESS.
Fui docente, fui e ainda sou aluna e colaboradora em Bancas de Mestrado.
É um privilégio poder estar sempre ao lado dos professores que foram e
ainda são fundamentais em meu processo de formação e
com quem posso dialogar sobre minhas inquietações.
O CEDESS e seus professores – não vou citar nomes porque poderia cometer a
indelicadeza de esquecer alguém, foram e ainda são verdadeiramente os Mestres
que fizeram e ainda fazem parte da minha trajetória acadêmica.
Foi no CEDESS, no convívio com estes professores, que aprendi e
ainda aprendo a fazer pesquisa, ser docente, conviver e respeitar a diversidade,
ampliar e qualificar minhas leituras, minha escrita, e a escuta.
Estas aprendizagens dentre tantas outras, estão incorporadas em minha vida – pessoal,
profissional e acadêmica. Sou e serei eternamente grata a todos os meus professores e
também aos servidores do CEDESS com os quais tive a satisfação de conviver”.
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Ana Alcidia Araujo de Moraes

(Biomédica, Professora da Unifesp e do CEDESS)

“Soube da existência do CEDESS em 1996, durante a comemoração de 30 anos do
Curso Biomédico. Naquela época já queria ser professora de bioquímica mas
tinha dúvidas de como atrair os alunos.
Fazer a disciplina Formação Didático-Pedagógica em Saúde no final do mestrado
me fez saber que é possível pesquisar sobre o ensino.
Pude associar a atividade de pesquisa à prática docente a partir do doutorado.
Vejo o CEDESS como a consolidação de minhas aspirações profissionais e
como um grande polo de formação docente para o ensino superior em saúde.
A convivência com profissionais com perspectivas diferentes por si só é formativa.
A grande contribuição para a minha trajetória profissional foi ter ampliado minha percepção
sobre as iniquidades no acesso e permanência na universidade.
Compreendi que precisamos construir com muito cuidado um caminho
para diminuir as diferenças injustas de modo que o mérito acadêmico seja de fato uma conquista.
E que os desafios para uma docência qualificada exigem o desenvolvimento de
competências que vão muito além do domínio do conteúdo específico.
Muito do que sou hoje deriva de meus professores do CEDESS. Meu interesse por Metodologia da
Pesquisa com certeza veio do brilhantismo das professoras Cecília e Otília.
Com o professor Nildo busco alcançar a generosidade e a abertura para o novo. E com os demais
colegas o cotidiano de estar em uma área em constante transformação.
Agradeço a oportunidade de me desenvolver constantemente neste cenário”.
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Sueli Pedroso
(Pedagoga, Mestre em Ensino em Ciências da Saúde e Secretária do Programa do Mestrado - CEDESS)

“Lembro-me como se fosse ontem quando vim para o CEDESS.
Tudo era novo, o ambiente, o trabalho, as pessoas,
mas vim em busca de novos desafios e aqui os encontrei.
Encontrei também, pessoas que me ensinaram e me motivaram muito, colegas, docentes e alunos.
Passei a dar valor a muitas coisas, ao trabalho de qualidade e
principalmente as pessoas com qualidades,
porque sem o espírito generoso das pessoas queridas do CEDESS eu não teria aprendido tanto,
não teria tanta consideração como tenho pelo meu trabalho e
pelo convívio com essas pessoas que aqui trabalham. Aqui eu tive a oportunidade de estudar e crescer.
O CEDESS é minha segunda casa e como na casa da gente, gosto dele e
quero sempre vê-lo bem. Como dizia Chaplin: “as coisas mais lindas do mundo não podem ser ditas ou
ouvidas, apenas sentidas pelo coração”, e hoje tenho a certeza
de que não conseguirei expressar tanto o quanto gostaria sobre o CEDESS e
nem lembrarei de agradecer todas as pessoas, que de uma forma ou outra, contribuíram para a minha
realização profissional e pessoal, mesmo aquelas que já passaram por aqui e
hoje estão seguindo seus caminhos em outros horizontes da vida.
“Nosso maior desejo na vida é encontrar alguém que nos faça fazer o melhor que pudermos...” (Ralph
Waldo Emerson). Encontrei!!!”
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Irani Ferreira Gerab

(Psicóloga, Professora aposentada da Unifesp e Pesquisadora Colaboradora do CEDESS)

Ively Guimarães Abdalla
(Psicóloga, Professora do Cedess)

“Em 1996 fui transferida da Universidade Federal do Pará para a Universidade Federal de São Paulo por
motivo familiar. Embora muito feliz com essa fase da vida, estava apreensiva com o desconhecido
espaço de trabalho que deveria ser inserida. Fui acolhida pela Dra. Regina Stella e o
Dr. Nildo Batista, que me mostraram os desafios e necessidades de um projeto
que lhes era muito caro e importante para a UNIFESP – o início da implementação do CEDESS.
Percebi a oportunidade de não interromper atividades que desenvolvia na UFPA, em específico
processos de formação docente para a educação superior.
Reconheci ser um potencial ambiente para continuar, como membro da
Rede Universitas/BR desde 1995, a linha de pesquisa Educação Superior no Brasil,
re-direcionando o foco para o campo da Saúde, e desbravar temas que constituíam e ainda constituem
linhas estruturantes de trabalho do CEDESS.
Nessa fase inicial encontrei grandes parceiros de trabalho - Paulete Goldenberg,
Maria Cecilia Sonzogno, Sylvia Helena Batista, Lidia Ruiz Moreno,
José Antonio Maia, e Sonia Abdalla. Minha jornada envolveu atividades que
marcam a consolidação deste Centro, que ganhou já na sua “infância” reconhecimento nacional.
Dessas atividades, gosto de destacar a “formação para a docência de mestrandos e doutorandos da
UNIFESP”, a “pós-graduação lato-sensu em Educação em Saúde”, e o “Mestrado Ensino em Ciências da
Saúde”, ambientes mobilizadores de inovações metodológicas e pesquisas.
O meu engajamento com o CEDESS manteve-se mesmo quando aposentei. Nos últimos anos tenho me
dedicado exclusivamente à atividade de pesquisa, contando com grandes parceiras - Lidia Ruiz-Moreno,
Ively Abdalla e Patricia Abensur. 20 anos se passaram!
Posso afirmar que representam um período de experiência acadêmica que se distingue
pela construção coletiva, respeito à pluralidade teórica, persistência, e permanente produção, marcas
que configuram o “jeito de ser do CEDESS”, que com certeza tem contribuído para a UNIFESP cumprir
sua missão junto à sociedade”.
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Minha aproximação com o Cedess se deu no ano de 1999 quando procurei um
curso de especialização que me permitisse aprender mais sobre a minha prática na Unifesp.
No Curso de Especialização do Cedess encontrei perspectivas bastante fecundas de diálogo,
troca e construção coletiva de novas propostas de formação.
A partir dos meus estudos pude sanar muitas das minhas inquietações acerca da minha trajetória
docente, da responsabilidade sobre a formação dos estudantes,
minhas dúvidas com relação às estratégias de ensino, avaliação, projeto pedagógico. Me senti, acolhida
pelo corpo docente e foi aí que comecei a vivenciar o “jeito Cedess de ser”.
Ao terminar o curso fui convidada a fazer parte do corpo docente do curso de Especialização e nunca
mais quis fazer parte de outro grupo de trabalho.
Como docente pude vivenciar a construção do módulo Educação e Comunicação na Prática Médica,
onde tive aprendizagens preciosas: o desafio do planejamento coletivo com docentes de diferentes
áreas, negociação constante, respeito à diversidade e busca de consensos; a sensibilização do corpo
discente para as dimensões da educação e comunicação na prática e a conscientização do papel
educativo implícito no exercício profissional do médico.
Após esta experiência, fiz parte da equipe do Cedess que elaborou o projeto do Curso Sequencial de
Formação Específica de Educação e Comunicação em Saúde. Também fui ser docente da Disciplina
Formação Didático Pedagógica Em Saúde, a qual é até hoje objeto de investigação de vários docentes
e pós-graduandos do Cedess. Em 2014, passei a fazer parte do corpo docente do Mestrado o que me
permitiu aprimorar minha docência na área do ensino em saúde.
Ao lembrar desta trajetória me vem à mente algumas palavras: acolhimento, colaboração,
comprometimento, respeito. É por isso que sinto orgulho em fazer parte do Cedess. Muito do que sou
hoje é resultado desta experiência.
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Rosana Fiorini Puccini
(Médica Pediatra, Professora Livre-Docente da Unifesp e Diretora do campus São Paulo 2013-2017)

“O ensino das profissões de saúde, bem como a educação permanente nessa área, tem sido
objeto de discussão e de mudanças significativas nos últimos anos.
Os avanços das ciências, sobretudo do século XX, determinaram mudanças no perfil de
morbidade e mortalidade das populações de todos os países do mundo.
Em decorrência desses avanços, as últimas décadas foram marcadas pelo desenvolvimento de
novas abordagens na prevenção, diagnóstico e tratamento de muitas doenças.
Ao mesmo tempo, a contribuição das ciências humanas – sociologia, antropologia, psicologia
– na investigação de problemas de saúde permitiram maior compreensão e ampliaram as
possibilidades de atuação frente às complexas questões da contemporaneidade.
Sentimentos e valores dos pacientes, de seus familiares e dos
profissionais estão envolvidos para a tomada conjunta de decisões, estabelecendo uma relação
dialógica e de reconhecimento do outro como sujeito.
No Brasil, a criação do SUS que define a saúde como direito, adicionalmente, passa a exigir outra
postura do profissional. Além de todos esses desafios, para ensinar o aluno a ser profissional de
saúde no século XXI, o professor requer, também, conhecimento de metodologias pedagógicas
que permitam ao aluno compreender toda essa complexidade de sua profissão, como sujeito
ativo de seu aprendizado, capaz de desenvolver um trabalho em equipe, de escutar o outro.
Historicamente, os professores da área da saúde assumiram esse papel tomando exemplos de
bons profissionais, mas sem domínio das possibilidades e dos recursos pedagógicos disponíveis.
O CEDESS, criado nos anos 1990 na Unifesp, vem justamente para contribuir nesse processo.
Se estabelece e se desenvolve na instituição com o objetivo de aprofundar esse conhecimento
no campo do ensino na saúde e, para tanto, passa a contribuir e apoiar os gestores dos cursos,
especialmente no importante momento de implementação das
Diretrizes Curriculares Nacionais, na formação dos futuros professores e, sobretudo, na produção
de conhecimento na área do ensino na saúde ao desenvolver
programas de pós-graduação stricto sensu de reconhecimento nacional e internacional”.
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Lidia Ruiz Moreno
(Bióloga, Professora da Unifesp e Cordobesa)

Cheguei da Argentina em janeiro de 1999 com o desejo de trabalhar na interface da
educação e a saúde, a Dra. Regina Stella, referência de pessoal e profissional na então
Escola Paulista de Medicina, me encaminho a conversar com o Prof. Nildo que já coordenava o CEDESS,
imediatamente fui acolhida por toda a equipe, Profas. Otilia, Paulette, Sylvia, Maria Cecília, Irani, Maia,
Ively. Também Sonia, Cristina, Claudia, Marcelo, Nilton y todos os colegas que vieram
depois me fizeram sentir como parte integrante de um grupo diferenciado, aberto e inovador e ajudaram
a construção da minha identidade nesta nova realidade.
Amadurecemos juntos, acompanhando o crescimento de nossas crianças.
Agradeço a todos a abertura ao diálogo e a possibilidade de, como estrangeira, ter me sentido aceita e
integrada. Muitas experiências de vida, aprendizagens, projetos relevantes,
na própria Instituição e em diferentes cidades do país,
me permitiram conhecer culturas diversificadas e
participar das mudanças no ensino superior em saúde. Valeu!!!
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Sylvia Helena Souza da Silva Batista

(Designer Gráfica aposentada da Unifesp que trabalhou no CEDESS entre 1982 e 2013)

(Psicóloga, Professora da Unifesp e do CEDESS desde 1996)

“Durante todo o período que trabalhei no CEDESS soube apreciar a sabedoria e experiência dos
renomados professores da Educação em Saúde.
Foram muitos momentos gratificantes que contribuíram para minha realização profissional e pessoal.
Valorizar a boa convivência ajudou a manter um ambiente de trabalho harmonioso,
facilitando assim, a troca de conhecimento com os competentes
colegas do setor de Artes Gráficas e Tecnologia.
Desejo ao CEDESS mais 20 anos de conquistas e realizações. CEDESS para mim...
um presente! Obrigada!”

“Estar no CEDESS é algo que me constitui como docente, pesquisadora, pessoa. Chego, em
1996, com as dúvidas de uma jovem doutoranda: múltiplas possibilidades, diversos caminhos.
Mas algo centralizou minhas experiências: o jeito humano de fazer o trabalho na universidade. Fui
encontrando pessoas e com elas dividindo sonhos, projetos, desejos de uma universidade pública
de qualidade, de um país para todos. Fui convidada a ampliar olhares, a partilhar perspectivas,
a dividir tarefas, a aprender sobre formação docente com os próprios professores. Fui vivendo
mais significativamente o ensino como prática social, que somente tem sentido se estiver a favor
da emancipação, se tomar partido da liberdade e da reflexão crítica sobre as realidades. Venho
me fazendo “gente” no CEDESS: no período, de sua existência me casei, fui mãe (Clara, minha
melhor produção), conclui o doutorado, ingressei no quadro de docente permanente da Unifesp,
participei e me embrenhei na expansão do campus Baixada Santista, ampliei minhas atividades
na graduação, tornei-me professora orientadora e coordenadora do programa de pós-graduação,
aprendi a fazer extensão, produzi, publiquei e sigo aprendendo a ser professora. Passado, presente
e futuro... as memórias se entrelaçam e reconheço que me constituir no JEITO CEDESS DE SER foi e
é uma revolucionária trajetória de compromisso social, excelência acadêmica e opção ético-política.
Manoel de Barros diz: “passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas. E me encantei”..
Para mim, estar no CEDESS foi e é um jeito de continuar me encantando, com rigor e leveza,
com a delícia de ser professora aprendiz e cidadã de mundo em construção. Obrigada CEDESS
pelas “coisas miúdas” de cotidianos tão encharcados de afeto, estudo, competência e propostas.
Obrigada CEDESS por 20 anos de vida que pulsa e que nos faz “voar fora da asa”.
“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina” Cora Coralina
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Sonia Regina Abdalla Iglesias
(Mestre em Ensino em Ciências da Saúde aposentada da Unifesp e Colaboradora do CEDESS)

"Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina" Cora Coralina
Parabéns CEDESS pelos seus 20 anos!!!!
Uma trajetória escrita com dedicação, brilhantismo, seriedade , compromisso e competência.
Parabéns pelos seus 20 anos de construção do conhecimento,
na formação e na educação de qualidade.
É com orgulho que digo que fiz parte dessa história onde pude me formar,
reformar e transformar meu conhecimento e aprender o
“jeito CEDESS de ser”.
Guardo na memória e no coração toda equipe, amigos que fiz e fazem parte do CEDESS/UNIFESP
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Memórias

Solange Franca Azevedo

Quem Somos

Pessoas que fizeram parte dos 20 anos do Cedess
Otília Maria Lúcia Barbosa Seiffert
Paulete Goldenberg
Regina Celes de Rosa Stella
Renata Ramalho da Silva
Sandra Regina de Abreu
Sergio d'Azzi
Sergio Nicoletti
Silvia Elsa Lizarralde de Pittamiglio
Solange Franca Azevedo
Sonia Regina Abdalla Iglesias
Sthar Mar de Vasconcelos Silva
Valeria da Hora Acquilino Lisboa
Vanderli Duarte Carvalho
Zelita Guedes

Adriana Paz
Aluisio Marçal de Barros Serodio
Ana Alcidia Araujo de Moraes
Ana Rosa dos Reis Fortes
Cristina Tavares
Edson Santana
Eliane Cirino
Elzio Carlos Pedroso
João Arthur Law
José Antonio Maia de Almeida
Julio Takayama
Ligia Colagrossi Cavalcanti Ribeiro
Lucia Cristina Iochida
Luis Augusto S. F. Silva
Luzia Machado da Silva Dutra
Marcio dos Santos Pinheiros
Maria Alice Nassif de Mesquita
Maria Cecília Sonzogno
Maria Cristina Iglesias
Maria de Fátima Toledo
Miriam Elena Cabral Baceto

Profa. Dra. Lélia Cardamone Gouvêa

Corpo Docente

Doutora em Pediatria e Ciências Aplicadas à
Pediatria

Prof. Dr. Nildo Alves Batista

Professor Titular Ensino em Ciências da Saúde
Livre-Docente em Educação Médica

Prof. Lucas Mello de Souza
Mestre em Geografia

Profa. Dra. Sylvia Helena S.da Silva Batista

Profa. Patricia Lima Dubeux Abensur

Doutora em Psicologia

Mestre em Educação

Profa. Dra. Lidia Ruiz-Moreno
Doutora em Biologia

Corpo Técnico-Administrativo

Profa. Dra. Irani Ferreira da Silva Gerab

André Aureliano Pessoa
Cláudia dos Santos Almeida
Gisela Pocker
Marcelo Gueiros
Marcus Sebastião de Souza Santana
Maria Bernadete de N. Dantas Rossetto
Maria Cristina Guimarães Seidel
Maria da Conceição Lucena
Nilton Nunes dos Santos
Rosely Apparecida Ramos Calixto
Sueli Pedroso

Doutora em Ciências

Profa. Dra. Elke Stedefeldt
Doutora em Nutrição

Técnico em Assuntos Educacionais
Profa. Dra. Christine Barbosa Betty
Doutora em Educação

Profa. Dra. Ively Guimarães Abdalla
Doutora em Ciências
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