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Em 2017, o Programa de Pós Graduação Senso Estrito (PPG) em Pediatria atingiu seu
quadragésimo quinto ano de atuação

Até 2017, o Programa titulou 376 mestres e 246 doutores e dirige esforços para manter
sua infraestrutura à altura da evolução tecnológica na área e seu corpo docente
qualificado com relevantes expressão e impacto nos níveis nacional e internacional

Tendo mantido sua classificação com nota 5, segundo a avaliação do último quadriênio
pelo Capes, o PPG segue seus objetivos e desenvolve atualmente uma ampla
discussão iniciada em 2017 com vistas à sedimentação da multidisciplinaridade do
Programa e ao crescimento do processo de internacionalização

Nos últimos anos foram tomadas medidas de apoio e incentivo à participação no PPG
de alunos e orientadores de diferentes disciplinas na área da saúde além da área
médica, dentre as quais, enfermagem, biomedicina, nutrição, fisioterapia,

fonoaudiologia, odontologia e educação física
Nesse sentido, em 2017 o PPG titulou 13 discentes médicos e 3 biólogos, 2 biomédicos,
2 profissionais de enfermagem, 1 nutricionista, 1 fisioterapeuta e 1 pedagogo
O corpo docente contou com 35 profissionais médicos, 3 bacharéis em ciências
biológicas, um graduado em ciências farmacêuticas e bioquímica e 1 bacharel em
comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda

Em 2017 as disciplinas contaram com a participação de XX professores estrangeiros
convidados

Com ampla divulgação no país, os alunos do PPG em Pediatria são oriundos de
universidades públicas e privadas do Estado de São Paulo e de outros estados, além
de instituições públicas de pesquisa

Para cumprir seus objetivos, o PPG contou em 2017 com 40 orientadores permanentes
(na área de Terapia Intensiva 2 orientadores permanentes: Werther Brunow de Carvalho
e Artur Figueiredo Delgado)

O corpo docente espelha as características do Departamento de Pediatria que é
formado pelas divisões de:
pediatria clinica, neonatologia, pediatria preventiva e social e cirurgia pediátrica, todas

elas contando com profissionais de diferentes áreas da saúde. A abordagem
institucional da saúde da criança e do adolescente se estende, em diferentes níveis de
complexidade, do nível da atenção primária aos níveis de atenção secundária e
terciária, com foco na prevenção, na terapêutica e na reabilitação
O corpo docente conta com profissionais altamente titulados, dentre eles: 4
professores titulares do Departamento de Pediatria da FMUSP e 22 professores livre
docentes

Cerca de 40% dos docentes mantiveram entre 3 a 8 alunos durante o ano de 2017

No corpo discente, em 2017, 26 alunos foram admitidos (14 mestrados, 10 doutorados,
e 02 alunos de Iniciação Científica). Estiveram ativos 108 discentes (56 mestrados, 43
doutorados, 9 graduações). Houve 11 defesas de mestrado e 12 de doutorados. A
relação dissertações/teses foi de 0,9. O índice de titulação foi de 1,2 diante do esforço
do PPG para maior formação de doutores. Foi atingida relação de 2,7 alunos ativos
(mestrado e doutorado) por docente e 0,6 defesas/docente em 2017
O tempo médio de titulação foi de 33 meses para mestrado e 41 meses para doutorado.

O PPG contou com 5 alunos de pós-doutorado

Em 2017, o PPG gerou 138 publicações em periódicos científicos com classificação no
sistema Qualis garantindo a divulgação e a aplicação do conhecimento em suas áreas

Em 2017, 71 estudos participantes dos projetos do PPG contaram com financiamentos
de agências de fomento (como: FAPESP, CNPq, Editais USP, Convênios Internacionais)
e também da iniciativa privada associada a área da saúde
O objetivo geral do PPG em Pediatria é titular doutores e mestres na área da saúde da
criança e do adolescente, com enfoque especial nas relações da saúde com o meio
ambiente e com os processos biológicos das doenças

Os egressos atuam profissionalmente em empresas públicas e privadas, no ensino em
instituições de ensino públicas e privadas como docentes, preceptores de residentes e
na presidência de comissões
Em sua estrutura curricular, o PPG conta 12 linhas de pesquisa que comportaram 50

projetos , desde o início de 2017
O programa manteve 18 disciplinas credenciadas. Todos os orientadores estão
inseridos em disciplinas. Em 2017, em acordo com as disciplinas ministradas, 12
docentes orientadores do PPG participaram como coordenadores, ministrando aulas e
nos processos de avaliação. O programa ofereceu 2 disciplinas com participação de

professores estrangeiros o que contribui para o processo de ampliação de
internacionalização
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