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Sessão Ordinária de 14 de abril de 2014. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Proposta de convênio submetida pela Profa. Luciana 
Paulino. 
 
Relator: Rodrigo L. O. R. Cunha 
 
Contexto e Histórico: 
 

A Profa. Luciana Paulino atua em pesquisas relacionadas com o estudo de microbiota 
associada à pele. Neste âmbito de pesquisa, a professora tem destacado interesse no estudo 
da relação entre micro-organismos associados à pele e algumas doenças e, portanto, para que 
o grupo da Professora Paulino tenha acesso a amostras de pacientes voluntários faz-se 
necessário o estabelecimento de cooperação com médicos dermatologistas, estes do Instituto 
Superior de Medicina e Dermatologia (ISMD). 

O ISMD é uma instituição privada que oferece cursos latu sensu em nível de pós-
graduação com campi em São Paulo e Belo Horizonte. De acordo com o sítio do ISMD 
(www.ismd.com.br), este instituto possui certificação pela Fundação Educacional Lucas 
Machado (FELUMA) / Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (registro MEC 
n°29.242). Nos campi do ISMD, há infraestrutura que seja, em Belo Horizonte, salas para 
pequenos procedimentos, ambulatório de consultas, sala de estética, auditório e, em São 
Paulo, centro cirúrgico, consultórios para atendimento, auditórios e biblioteca. Assim, a 
Professora Paulino pode contar com amostras oriundas de pacientes diversos requeridas para 
desenvolver suas atividades de pesquisa. 

 
Avaliação: 
 

A documentação apresentada é usual para o estabelecimento de vínculo formal para 
cooperação técnico-científica entre a UFABC e o ISMD. Como a carta de encaminhamento da 
Profa. Paulino a este conselho, datada de 4 de abril, menciona que a intenção é estabelecer 
um convênio formal entre a UFABC e o ISMD sem a apresentação de plano de trabalho pois se 
trata “tão somente de um protocolo de intenções que reflete o intuito mútuo de colaboração, e 
não o desenvolvimento de um projeto específico.” De acordo com a carta de encaminhamento, 
as atividades de cooperação já estão em andamento. O ISMD vem auxiliando o grupo da 
Profa. Paulino no diagnóstico, avaliação clínica e recrutamento de voluntários para os estudos 
relacionados à sua linha de pesquisa. 

Por se tratar de atividades de pesquisa, esta relatoria vê como positiva esta interação, 
pois entende como sendo essencial para o andamento das pesquisas do grupo da Profa. 
Paulino, sem prejuízo a seus compromissos didáticos em nível de graduação ou de pós-
graduação na UFABC. Estas pesquisas não envolvem recursos financeiros e não há a 
necessidade de envolver a fundação de apoio, mas, por envolver amostras coletadas de 
pacientes, a Professora Paulino informou verbalmente a este relator que ela conta com a 
aprovação de seus projetos, mesmo aqueles envolvendo amostras oriundas do ISMD, pelo 
comitê de ética em pesquisa de nossa instituição (CEP-UFABC). 
 

Conclusão: 

Em função do exposto, esta relatoria é favorável aos devidos encaminhamentos 
para a solicitação da Profa. Paulino. 

http://www.ismd.com.br/
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