
Curso de Aperfeiçoamento:  
“Pesquisa Científica em Cirurgia” 

 
 

REGIMENTO INTERNO 
 

Coordenadora: Profª. Dra. Lydia Masako Ferreira 
Vice-Coordenador: Prof. Juan Montano 

 
Em concordância com o Regimento Interno dos Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu Especialização, Aperfeiçoamento e MBA (Master Business 
Administration) e segundo seu Art. 9º 

Parágrafo Único – Cada Curso deverá elaborar um Regimento Interno ou 
Normas do Curso, onde devem estar previstos os critérios de avaliação, bem 
como o calendário escolar com as atividades teóricas e/ou práticas previstas.  

 

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS 

Art. 1º - O Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e Inovação em 
Cirurgia Translacional” objetiva:  

I. Atualização e Produção constante dos conhecimentos científicos e 
avanços científicos tecnológicos relacionados à área da Cirurgia. 

II. Estimular o intercâmbio de informações interprofissional, com o uso de 
modelos e conceitos científicos tecnológicos, propiciando uma base 
multidisciplinar concreta; 

III. Estimular a divulgação do conhecimento, ensino, pesquisa e inovação 
vinculada ao processo de extensão universitária; 

IV. Produzir conhecimento científico tecnológico por meio da realização de 
projetos de pesquisa e projetos tecnológicos e de gestão, com orientação 
contínua de professores conceituados pertencentes a Disciplina de 
Cirurgia Plástica e do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia 
Translacional da UNIFESP, assim como alguns professores convidados 
da UNIFESP e de outras instituições; 

V. Propiciar a divulgação do conhecimento ensinando como preparar uma 
aula de alto padrão didático-pedagógico; 

VI. Habituar os alunos a divulgar conhecimento, ensinando e estimulando à 
produção intelectual de impacto e a produtos e serviços voltados à 
sociedade; 



VII. Ensinar como realizar uma leitura crítica de artigos científicos e dos 
produtos e serviços; 

VIII. Despertar e preparar o aluno que se identifique com a pesquisa e/ou 
ensino para ingressar na Pós-Graduação Strictu-Sensu, seguindo rumo 
ao mestrado e/ou doutorado e/ou pós doutorado. 

 

CAPÍTULO II - DA SECRETARIA 

Art. 2º - À Secretaria Específica do Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, 
Gestão e Inovação em Cirurgia Translacional” compete:  

I. Auxiliar a Coordenação do Curso no processo seletivo;  
II. Encaminhar à Secretaria Escolar Lato Sensu da PROEX (Pró-Reitoria de 

Extensão) a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo;  
III. Atender alunos e professores nas necessidades específicas do Curso;  
IV. Manter atualizada a documentação do Curso;  
V. Encaminhar a relação dos aprovados com cópia do Histórico Escolar para 

a Secretaria Escolar Lato Sensu da PROEX;  
VI. Atualizar, anualmente, as informações do curso no catálogo virtual 

PROEX;  
VII. Colaborar nas atividades de suporte ao Curso.  

 

CAPÍTULO III – DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

Art. 3º - O Curso contará com um Coordenador e um Vice-Coordenador, dentre 
os servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras de magistério ou 
técnica-administrativa da UNIFESP, ou Professores Afiliados, com atividades 
formais de ensino, pesquisa e extensão, possuidores de titulação mínima de 
Doutor.  

  

Art. 4º - Ao Coordenador compete:  

I. Representar o Curso junto à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e junto 
aos Órgãos Colegiados e Comissões do Departamento ao qual o Curso 
está vinculado, sempre que se fizer necessário;  

II. Elaborar o cronograma anual das atividades do curso;  
III. Elaborar o horário das aulas;  
IV. Colaborar com os professores na elaboração dos programas teóricos e 

práticos;  
V. Atender os docentes e discentes para orientação e resolução de 

problemas relativos ao Curso;  
VI. Avaliar o processo de ensino-aprendizagem;  

VII. Assinar documentos pertinentes;  



VIII Atender às solicitações de informações sobre o curso requisitadas por 
órgãos da UNIFESP ou externos. 

 

CAPÍTULO IV – DO ACESSO 

Art.6º – O acesso dos candidatos ao Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, 
Gestão e Inovação em Cirurgia Translacional”, se dará mediante realização 
de processo seletivo, observadas as condições contidas em Edital a ser 
oportunamente divulgado pela Pró-Reitoria de Extensão, no Catálogo virtual 
elaborado anualmente. 

Art. 7º –As inscrições serão realizadas online pelo site da Pró-Reitoria de 
Extensão (PROEX) e os candidatos ao curso deverão preencher os requisitos 
solicitados 
 

Art. 8º - O ingresso nos Cursos dar-se-á mediante realização de processo 
seletivo:  

a. Análise de Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) 
b. Entrevista.  

 

CAPÍTULO V – DA MATRÍCULA  

Art. 9º - O ingresso dos alunos no Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, 
Gestão e Inovação em Cirurgia Translacional” será efetuado mediante 
matrícula junto à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) 
(http://www.proex.unifesp.br), no sítio eletrônico destinado a essa finalidade. 

 

CAPÍTULO VI – DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Art. 10º – Em casos excepcionais, poderá ser concedido trancamento de 
matrícula por uma única vez, mediante anuência do Coordenador, pelo prazo 
máximo de 01 (um) ano letivo, desde que o aluno tenha cursado, no mínimo, um 
terço da carga horária do curso. 

 

CAPÍTULO VII – DOS AFASTAMENTOS E LICENÇAS 

Art.11º – Visto que o curso tem duração de 10 meses, não serão concedidas 
férias aos alunos matriculados.  



Art.12º – Será concedida Licença à aluna gestante e o aluno portador de 
moléstias infectocontagiosas ou outras que, comprovadamente, impossibilitem o 
seu comparecimento às atividades acadêmicas.  

Parágrafo primeiro - O período de licença maternidade da aluna gestante não 
excederá 120 (cento e vinte) dias. 

Art.13º – Em caso de necessidade em faltar às aulas por motivo de doença ou 
por participar ativamente como palestrante em evento científico, deve-se para 
abonar a falta, respectivamente, entregar à secretaria do curso atestado médico 
até 07 dias após a falta, ou comprovante de inscrição em dito evento antes da 
ocorrência do mesmo, e certificado de participação no evento ao retornar às 
aulas. 
 
   

CAPÍTULO VIII – DO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA 

Art. 14º - O cancelamento da matrícula consistirá no desligamento definitivo do 
aluno, com total cessação dos vínculos didáticos mantidos com a 
UNIFESP/EPM. 

Art. 15º - O cancelamento poderá ocorrer:  

I. A pedido do aluno, mediante requerimento da Coordenação do Curso e 
encaminhado à Secretaria Escolar Lato Sensu;  

II. A pedido do Coordenador em razão de motivos disciplinares, e após 
processo disciplinar em que seja assegurada ampla defesa do aluno; se 
o aluno não retornar ao curso após o término do período de trancamento; 
se, após a matrícula inicial e o início do curso, o aluno deixar de 
comparecer às aulas por período superior a trinta dias consecutivos. 

III. Pela PROEX se o aluno deixar de se matricular na época fixada no 
calendário escolar;  

Art. 16º - A situação financeira perante a Proex (Pró-Reitoria de Extensão), 
através da FAP (Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo) 
deverá estar regularizada por ocasião de nova matricula no Curso de 
Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e Inovação em Cirurgia 
Translacional”, ou em caso de solicitação de trancamento ou desistência 
do curso. O pedido de desligamento não isenta o aluno de efetuar o 
pagamento das respectivas mensalidades em que o aluno ainda se 
encontrava como matriculado.  
 

CAPÍTULO IX – DA AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO  

Art. 17º - Considera-se aprovado no Curso o aluno que tiver obtido no mínimo 
média 6.0 (seis) nas notas das provas do curso, frequência mínima de 75% nos 
encontros presenciais, e ter entregue Projeto de Pesquisa com nota igual ou 
superior a 6.0 (seis).  



Art. 18º - As provas serão ministradas periodicamente, com data pré-
estabelecida e contarão de questões de múltipla escolha. 

Art. 19º - O Projeto de Pesquisa deverá ser elaborado(a) pelo aluno até data a 
ser divulgada próximo ao término do curso, mediante a escolha voluntária de 
docente orientador e co-orientador pelo aluno, ou designação de um orientador 
pela Coordenação dentre os Docentes pertencentes ao curso. 

Parágrafo primeiro – O Projeto de Pesquisa deverá ser apresentado 
publicamente e analisado pela plateia em horário específico, e a sua entrega na 
forma de documento escrito terá nota por avaliação de docente pertencente ao 
curso. 

Parágrafo segundo – Ao aluno que não entregar o projeto de pesquisa no prazo 
estipulado, é possibilitado o pedido de prorrogação por até um ano, desde que a 
causa seja justa e devidamente comprovada, contados a partir do último dia 
letivo do curso; a Coordenação analisará o pedido em comum acordo com o 
Orientador. O não cumprimento deste prazo implicará no jubilamento do aluno 
no curso. 

Art. 20º - Aos concluintes aprovados será concedido Certificado de Conclusão 
de Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e Inovação em Cirurgia 
Translacional”. 

Parágrafo único – Os certificados expedidos pela UNIFESP aos alunos 
concluintes do Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e Inovação em 
Cirurgia Translacional” não significa, em nenhuma hipótese, que tenham o 
valor de um título de Especialização ou de qualquer tipo de Especialista em 
Cirurgia Plástica, ou em qualquer outra área. 

 

CAPÍTULO X – DOS DEVERES DOS ALUNOS 

Art. 21º - Compete aos alunos do Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, 
Gestão e Inovação em Cirurgia Translacional”:  

I. Observar e cumprir a legislação vigente e o Estatuto da EPM/UNIFESP, 
especialmente o Código de Ética Discente, Resoluções e Regimentos do 
Conselho de Extensão e normas específicas relacionadas ao respectivo 
curso;  

II. Cumprir com zelo e dedicação as atividades propostas pelo curso;  
III. Cumprir a carga horária determinada pela Coordenação do curso;  
IV. Comunicar à Secretaria Escolar Lato Sensu a perda do crachá de 

identificação;  
V. Restituir à PROEX, ao término do curso, o crachá de identificação. O 

aluno que utilizar o crachá indevidamente, após o término do curso, estará 
sujeito ás sanções Administrativas e penais. 

VI. Observar o Regimento ou Normas Internas do Curso no qual está 
matriculado 



VII. Apresentar seu Projeto de pesquisa, artigo científico ou monografia em 
data pré-determinada segundo calendário do curso. 

VIII. Entregar seu Projeto de pesquisa escrito em data pré-determinada 
segundo calendário do curso. 

IX. Realizar as provas e tarefas determinadas pela Coordenação do curso; 
X. Preencher os formulários enviados quanto a avaliação das aulas do Curso 

e Levantamento dos Projetos de Pesquisa em andamento 
XI. Caso o aluno necessite desistir, trancar ou reativar a matrícula, o mesmo 

deverá comunicar a Coordenação do Curso para que seja enviado um 
requerimento à Secretaria Escolar Lato Sensu. 

XII. Participar ativamente do fórum de discussão do curso. 

Parágrafo único – A perda do crachá de identificação deverá ser comunicada à 
Secretaria Escolar Lato Sensu da PROEX, sob pena de responder por perdas e 
danos decorrentes. 

 

CAPÍTULO XI – DOS DIREITOS DOS ALUNOS 

Art. 22º - Os alunos do Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e 
Inovação em Cirurgia Translacional” terão direito à:  

I. Aprender metodologia científica;  
II. Integrar com as atividades de Graduação, Assistência, Pós-

Graduação e Residência das áreas envolvidas; 
III. Participar das atividades dos setores das disciplinas participantes; 
IV. Manter contato com profissionais de diversas especialidades após 

autorização de seus Orientadores, Coordenador da Pós-
Graduação, Chefe da Disciplina e Professor Titular da Disciplina; 

V. Dispor da infraestrutura laboratorial do Programa de Pós-
Graduação em Cirurgia Translacional (Laboratórios de Cirurgia 
Experimental, Microcirurgia, Cultura de Células, Célula Tronco e 
Bioengenharia Tecidual), e os pertencentes a outros setores ou 
departamentos, com autorização dos mesmos do item IV; 

VI. Ter acesso à assinatura institucional da UNIFESP no Portal de 
Periódicos Capes (www.periodicos.capes.gov.br), que 
disponibiliza mais de 20.000 periódicos conceituados, além de 
outras bases de dados científicas;  

VII. Obter orientação para elaboração de trabalho científico com 
professores das Disciplinas da UNIFESP participantes deste curso.  

 

CAPÍTULO XII – DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

Art. 23º - O Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e Inovação em 
Cirurgia Translacional” é um curso anual. O aluno poderá cursá-lo quantas 
vezes desejar. 



Parágrafo Único - O calendário escolar contará com alguns encontros 
presenciais aos sábados para discussão de projetos, além de aulas teóricas que 
serão disponibilizadas online. 

Art. 24º - As aulas teóricas serão disponibilizadas online em diferentes módulos, 
conforme cronograma estabelecido para o curso.  

Art. 25º - Os encontros presenciais serão destinados para que os alunos 
apresentem seus projetos de pesquisa no ponto que estiver. Os alunos 
responderão a críticas da plateia com avaliação por professor do curso. 

Art. 26º - O calendário de apresentações e entrega de Projeto de Pesquisa 
será definido no começo do ano letivo, e deverá ser seguido com exatidão 
pelos alunos, sob pena de não recebimento do certificado ao término do 
curso. 

Art. 27º - O conteúdo programático do curso está incluído em diversas 
Disciplinas (matérias ministradas) 

01 - Estruturação de Projetos de Pesquisa 
02 - Pesquisa Científica na Base de Dados 
03 - Estatística e Estratégia de Planejamento aplicada aos Protocolos de 
Estudos 
04 - Análise Crítica dos Trabalhos Científicos e Científico Tecnológicos 
05 - Registros de Ensaios Clínicos 
06 - Agências de Fomento e Captação de Recursos 
07 - Medicina Baseada em Evidências e Metanálise em Cirurgia 
08 - Qualidade de Vida em Cirurgia  
09 - Estresse Oxidativo em Transplantes  
10 - Cultura de Células, Aspectos Moleculares do Controle de Crescimento e 
Apoptose 
11 - Compatibilidade Tecidual dos Biomateriais em Cirurgia  
12 - Documentação Fotográfica Aplicada na Pesquisa Clínico-Cirúrgica 
13 - Cefalometria em Deformidades Craniomaxilofacial 

14 - Didática e Estrutura Audiovisual 

15 - Metodologias/Ferramentas (Design Thinking, Patente Canvas) 

 

Art. 28º - As aulas teóricas abordarão os seguintes temas, em conjunto, durante 
o ano letivo: 

1. Como planejar um projeto de pesquisa  
2. Metodologia Cientifica e Ferramentas de avaliação de produtos e serviços 
3. Desenho de Estudo 



4. Calculo Amostral 
5. Critérios de Inclusão e exclusão 
6. Controle de Viés (conceito e tipos) 
7. Plano piloto 
8. Cronograma e orçamento do Projeto 
9. Delineamento do estudo 
10. Comitê de Ética e Pesquisa 
11. Aleatorização e mascaramento 
12. Redação científica 
13. Análise critica de artigos científicos 
14. Captação de Rescursos - Agências de Fomento 
15. Conflitos de interesse 
16. Pesquisa em bases de dados e Busca de Anterioridade 
17. Discussão de artigos científicos 
18. Binômio orientador-orientando 
19. Componentes e formatação de uma tese 
20. Integração com as cadeiras básicas 
21. Bioengenharia tecidual 
22. Bioética 
23. Apresentação de proposta científica  

Estatistica e BIoestatistica 

Sugiro colocar em ordem de um projeto 

CAPÍTULO XIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Art. 29º – Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho do Curso de 
Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e Inovação em Cirurgia 
Translacional” e a seguir encaminhado ao Conselho de Extensão da UNIFESP 
para resolução. 

Art. 30º - O presente regimento entrará em vigor após aprovação da 
Coordenadoria do Curso de Aperfeiçoamento: “Pesquisa, Gestão e Inovação 
em Cirurgia Translacional” e da Pró- Reitoria de Extensão da UNIFESP.  

 
 


