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Santo André, 04 de abril de 2014 

 

 

 

Ref: Apresentação da proposta de colaboração técnico-científica com o ISMD  

 

 

Prezados Srs. Conselheiros, 

 

Venho por meio desta apresentar a proposta de colaboração técnico-científica 

com o Instituto Superior de Medicina e Dermatologia (ISMD). O instituto ministra 

cursos de especiação a médicos dermatologistas e de outras especialidades, e 

oferece atendimento gratuito a pacientes como parte das atividades dos médicos 

matriculados nos cursos. Está sediado em Belo Horizonte, e conta também com uma 

clínica em São Paulo.  

Nossa principal linha de pesquisa tem por objetivo estudar os micro-

organismos associados ao corpo humano e sua influência na saúde, com ênfase 

especial aos organismos da pele. Atualmente temos dois projetos de pesquisa sob 

minha coordenação, um deles financiado pela FAPESP através do Programa Jovens 

Pesquisadores em Centros Emergentes (proc. no. 2008/08183-9), e outro em parceria 

com a empresa francesa L’Oréal, que contam com a atuação de pesquisador em 

estágio de pós-doutoramento e de alunos de graduação e pós-graduação da UFABC. 

O desenvolvimento de projetos nesta linha requer a participação de pacientes 

voluntários que possam doar amostras de pele para os estudos, e portanto faz-se 

necessária a participação de médicos dermatologistas. Foi estabelecida então a 

cooperação com o ISMD, que está nos auxiliando no diagnóstico, avaliação clínica e 

recrutamento dos voluntários para as atividades de pesquisa. Esta colaboração tem se 

mostrado muito produtiva e importante para o êxito dos projetos. 

Em vista dos bons resultados das atividades em desenvolvimento e também do 

nosso interesse em propor futuros trabalhos em cooperação, julgamos apropriado a 

formalização do convênio entre o ISMD e a UFABC. A minuta do termo de 
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colaboração-técnico científica está sendo apresentada para a apreciação deste 

Conselho. Esclareço que não está sendo proposto um plano de trabalho para esta 

cooperação por se tratar tão somente de um protocolo de intenções que reflete o 

intuito mútuo de colaboração, e não o desenvolvimento de um projeto específico. 

Uma vez que está integrada às atividades de pesquisa desenvolvidas em 

nosso laboratório, a cooperação com ISMD não acarretará em nenhum prejuízo para 

as minhas demais atividades e compromissos com o CCNH e a UFABC. As atividades 

de triagem de voluntários e obtenção de amostras, relacionadas à cooperação com o 

ISMD, requerem em média 1 hora de dedicação semanal.  

Esclareço ainda que a cooperação proposta não envolve recursos financeiros e 

portanto não implica em nenhum tipo de ganho monetário para mim ou qualquer 

pessoa envolvida nos trabalhos.  Desta forma, não há necessidade de utilização de 

fundação de apoio.   

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam 

necessários.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 
____________________________ 

Luciana Campos Paulino 

Prof. adjunto III 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Universidade Federal do ABC 
 

 


