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PARTE I - Apresentação 
 

Introdução  
 

O ano de 2018 nos oferece uma gama de conquistas a relembrar. A maior delas foi 

concretizar o sonho antigo de ocupar o Campus do Cérebro, fato que nos possibilita ampliar 
cooperações e fortalecer o trabalho de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de neurociências e 
neuroengenharia por meio do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra 
(IIN-ELS). A nova casa também passou a abrigar a sede administrativa do ISD, que foi transferida 
de São Paulo (SP) para Macaíba (RN), concentrando toda a atuação do Instituto no Rio Grande 
do Norte. 

Também nos enche de alegria ter iniciado no ano que passou a nossa Residência 
Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência, pioneira no Brasil em tudo 
o que ela se propõe. Percebemos que existem aí várias possibilidades de formação e de atuação 
profissional que engrandecem nosso trabalho e que dão respostas às demandas da sociedade. 
Essa é certamente uma grande conquista para marcar o ano em que o Centro de Educação e 
Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS) celebrou sua primeira década de atividades 
atingindo a marca recorde de mais de 45 mil atendimentos anuais. 

O ISD tem buscado ampliar as cooperações, nos cenários nacional e internacional, 
também aproveitando os espaços em eventos para divulgar o trabalho desenvolvido em suas 
unidades. Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Rede 
Universitária de Telemedicina (RUTE) e Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) são as 
parcerias de maior destaque do ano.  

 
Em atividades de interação com a sociedade, evidenciamos a participação do IIN-ELS em 

um dos maiores eventos mundiais de divulgação científica, o Pint of Science, que leva discussões 
sobre pesquisas e o fazer científico a bares ao redor do mundo. Os esforços de divulgação do IIN-
ELS resultaram na nomeação do coordenador de pesquisas, Edgard Morya, para o júri do primeiro 
Camp Serrapilheira, organizado pelo Instituto Serrapilheira, que apoia ações de fortalecimento de 
divulgação científica no Brasil. O comitê multidisciplinar do prêmio foi composto por renomados 
cientistas, jornalistas, designers e divulgadores científicos brasileiros. Ressaltamos também o 
reconhecimento do Simpósio de Neuroengenharia como evento de excelência tanto para a 
comunidade científica, quanto para profissionais em formação. Em sua quinta edição, a 
diversidade de temas abordados foi o grande diferencial comparando a anos anteriores, fato que 
permitiu um diálogo transdisciplinar entre os participantes. 
 

As estratégias de educação baseada na comunidade que alicerçam as ações do ISD têm 
obtido reconhecimento por instituições internacionais como a Foundation for Advancement of 
International Medical Education and Research (Faimer), que escolheu o Projeto Barriguda como 
um dos contemplados mundiais em seu prêmio de 2018, na competição Projects that work. Além 
disso, o trabalho do Programa Barriguda apresentado no evento – Promovendo Saúde Materna 
em uma Comunidade Quilombola  – recebeu diploma como melhor pôster da Conferência The 
Network: Towards Unity For Health (TUFH). 
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Em 2018, percorremos o Rio Grande do Norte e o Brasil mostrando nossas ações nas 
mais diversas áreas e nos mais distintos eventos. Vimos alunos formados no Mestrado em 
Neuroengenharia ganharem o país e outros lugares do mundo rumo ao doutorado e renovamos a 
esperança que as conquistas de cada um de nossos trinta egressos representem a missão do 
ISD, compartilhada onde quer que estejam. Acompanhamos com orgulho nossos profissionais e 
seus avanços na carreira acadêmica, tivemos artigos publicados em periódicos de relevância 
internacional e promovemos eventos científicos e de formação para públicos variados. Ganhamos 
prêmios e fomos reconhecidos por parceiros importantes que apoiam e fortalecem as bases de 
nosso trabalho. Recebemos incentivos que possibilitam a entrada de outras fontes de recurso 
para a manutenção de nossas atividades e firmamos parcerias valiosas com Instituições cujos 
objetivos caminham lado a lado com os nossos. O ano que passou simboliza o momento de nossa 
maior interlocução com a sociedade por meio da imprensa. Aparições em emissoras de TV, 
conversas em programas de rádio, entrevistas em jornais e portais de notícias fizeram com que 
mais gente conhecesse e admirasse a magnitude de nosso trabalho.  

No fim de 2018, o ISD formalizou junto ao MEC e à UFRN o início do processo de 
devolução do prédio da Escola Lygia Maria atendendo à solicitação do Ministério da Educação 
feita no Relatório de Avaliação do Ciclo Plurianual 2014-2017. 

Este documento está estruturado a partir de uma visão programática do ISD, no intuito de 
oferecer as informações de maneira mais clara, atendendo às sugestões do nosso Conselho de 
Administração e às recomendações da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato 
de Gestão (CAACG/MEC). Desta forma, o Relatório do ISD de 2018 está dividido em quatro 
partes: I) Apresentação; II) Principais Resultados dos Programas do ISD em 2018; III) Quadro de 
Metas e Indicadores de Desempenho; IV) Anexos. 
 
Cordialmente, 
 
Reginaldo Freitas Júnior 
Diretor-Geral do ISD 
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PARTE II – Principais Resultados  
dos Programas do ISD em 2018 

 

 

Pesquisa e Pós-graduação em Neuroengenharia 

Mestrandos em neuroengenharia e alunos de iniciação científica durante workshop do V Simpósio de Neuroengenharia. 

  

Um dos principais objetivos do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily 

Safra (IIN-ELS) é consolidar sua atuação enquanto pólo nacional de produção de conhecimento 

científico e formação de profissionais altamente qualificados nas áreas de Neurociências e 

Neuroengenharia. Para isso, conta desde 2013 com o Programa de Pós-Graduação em 

Neuroengenharia (PPGN), responsável pelo primeiro curso de mestrado na área reconhecido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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O ano de 2018 representou um grande marco na história do IIN-ELS, devido à mudança de 

suas instalações acadêmicas e de pesquisa para o Campus do Cérebro, localizado em Macaíba 

(RN). Ao todo, o novo prédio ocupado no mês de março, possui uma área construída de 

aproximadamente 15.000 m2, divididos em quatro pavimentos. Inicialmente, os primeiros espaços 

a entrarem em operação foram os laboratórios de neuroreabilitação, neurobiologia, microscopia, 

neuroprostética, eletrofisiologia, neurociência computacional, centros cirúrgicos, biblioteca, salas 

de aula, escritório dos pesquisadores e sala de reuniões. Posteriormente, ainda no segundo 

semestre de 2018 entraram em operação os laboratórios de Interface homem-máquina e de 

Neuroengenharia. 

    
Fachada do prédio do IIN-ELS no Campus do Cérebro e sala de aula. 

    
Laboratórios do IIN-ELS de Microscopia Confocal e Neurobiologia. 

 

    
 Biblioteca e produção de artefato no Laboratório de Neuroprostética. 
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O prédio possui modernos biotérios para ratos, camundongos e saguis, com temperatura 

na sala dos animais controlada e monitorada em 22°C (com variabilidade máxima de 2°C), 24 

horas por dia. A umidade relativa do ar nesse ambiente se mantém controlada entre 40% e 60%. 

A ventilação na sala dos animais é realizada por difusores de insuflação localizados na região 

central, para distribuição homogênea do ar, com 25 trocas de ar por hora, em volume constante, 

com 100% de renovação. A título de exemplificação, considerando a potência instalada dos 

condicionadores de ar de 40,8 kW e o uso contínuo, o consumo de energia elétrica desses 

equipamentos gira em torno de R$ 14.700,00 mensais. Esse é o custo inerente para manter os 

padrões de biossegurança e boas práticas em biotérios de experimentação adotados pela 

comunidade científica internacional e mais um modo de reafirmar o compromisso do ISD em 

primar pelo respeito aos preceitos bioéticos, no fortalecimento da ciência brasileira.  

 

    

 
Sala de cirurgias e biotérios do IIN-ELS. 

 
 
A seguir estão demonstrados os resultados obtidos nos indicadores do Contrato de Gestão 

relacionados a essa área de atuação no ano de 2018. 
 
 

1. Índice de Aproveitamento de Egressos 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Índice de aproveitamento de egressos 3 100% 87,5% 
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Mestrando em Neuroengenharia durante confecção de placa de circuito impresso. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Neuroengenharia do IIN-ELS recebe graduados das 

áreas de Engenharia, Ciências Exatas, Ciências da Saúde, Ciências Biológicas e outras, desde 

que comprovada a interface com a Neuroengenharia. Ao longo do curso de mestrado, promovem-

se ações que venham a viabilizar e a facilitar a inserção dos mestres egressos no mercado de 

trabalho, principalmente na esfera acadêmica. A estrutura curricular do Programa é pensada para 

desenvolver competências que capacitem o aluno a sistematizar o conhecimento técnico-científico 

e a aplicá-lo nas diversas frentes da Neuroengenharia (Anexo I - Lista de alunos regularmente 

matriculados no Mestrado em Neuroengenharia do IIN-ELS). 

Dos 08 mestres titulados no ano de 2017, 07 estão atuando no setor produtivo ou 

academia, seja como docente ou doutorando. Isso representa um aproveitamento de 87,50% 

(Indicador 1).  
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Tabela 01: Aproveitamento de egressos do Mestrado em Neuroengenharia (2017 e 2018) 

 na academia ou setor produtivo. 

Matrícula Nome completo Status Início Fim Aproveitamento de Egressos 

2015020003 

Bruno Braz Garcia 

Egresso 2015.1 2017 2018 Médico na rede privada - 
Hospital Antônio Prudente, rede 
Hapvida (Natal-RN) - e pública - 
Programa Saúde da Família 
(Comunidade de Boa Cica, 
Touros-RN) 

2015020005 Caroline 
Stéphanie Cabral 
Silva 

Egresso 2015.1 2017 - Preparando-se  para seleção de 
doutorado nos Estados Unidos 

2015020002 

Celina Angelia 
dos Reis Paula 

Egresso 2015.1 2017 2018 Neuropediatra no Centro de 
Especialidades Integradas Leste 
II (Natal-RN), na AMI - 
Assistência Médica Infantil 
(Natal-RN) e Preceptora médica 
(neuropediatria) no CEPS/ISD 
(Macaíba-RN) 

2015020004 

Jhulimar 
Guilherme Doerl 

Egresso 2015.1 2017 2018 Mestrado no PPGNeuro - 
Programa de Pós-Graduação 
em Neurociências (UFRN), 
Matrícula: 20181008820, 
Orientador: Eduardo Bouth 
Sequerra, Co-Orientador: 
Marcos Romualdo Costa 

2015020001 Leila Raulino 
Câmara 
Cavalcanti 

Egresso 2015.1 2017 2018 Docente no IFRN de Ceará-
Mirim 

2015020006 

Lilian Fuhrmann 
Urbini 

Egresso 2015.1 2017 2018 Terapeuta Ocupacional na Casa 
da Esperança de Santos 
(Centro de Reabilitação de 
Deficientes Físicos e 
Intelectuais), reconhecida de 
utilidade pública Municipal, 
Estadual e Federal (Santos-SP) 

2015020007 

Matheus Ferreira 
Fernandes 

Egresso 2015.2 2017 2018 Doutorado no PPGNeuro - 
Programa de Pós-Graduação 
em Neurociências (UFRN), 
Matrícula: 20181006129, 
Orientador: Cláudio Marcos 
Teixeira de Queiroz 

2016020005 
Juliana Harumi 
Sato 

Egresso 2016.1 2017 2018 Médica na Casa de Saúde de 
Campinas (Campinas-SP), em 
UPA e no Hospital Beneficência 
Portuguesa (Campinas-SP) 

2016020004 
Andréa Coutinho 
Sarmento 

Egresso 2016.1 2018 2018 Psicóloga clínica autônoma em 
João Pessoa-PB 

2016020009 

Edson Ricardo 
Junior 

Egresso 2016.1 2018 2018 Médico no Hospital Antonio 
Prudente Natal e ingresso na 
graduação em física UFRN 

2016020003 

Eduardo Bacelar 
Jacobi 

Egresso 2016.1 2018 2018 Preparando para doutorado e 
atuando de forma autônoma na 
área de ciências da computação  
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2016020001 

Juliana Avila de 
Souza 

Egresso 2016.1 2018 2018 Doutorado no PPG Neuro - 
Programa de Pós-Graduação em 
Neurociências (UFRN), 
Matrícula: 20185010433, 
Orientador: Sérgio 
Neuenschwander 

2016020006 
Lorena Andreoli 

Egresso 2016.1 2018 2108 Doutorado no Okinawa Institute 
of Science and Technology 
(Japão) 

2016020008 
Mab Suellen Abreu 
Nunes 

Egresso 2016.1 2018 2018 

Psicóloga clínica em Itanhém-BA 

2016020002 

Pedro de França 
Cavalcanti 

Egresso 2016.1 2018 2018 Representante comercial 
industrial autônomo em João 
Pessoa-PB 

2016020007 

Thiago Chagas de 
Amorim 

Egresso 2016.1 2018 2018 Graduação em Medicina 
(UFRN), Matrícula: 130036838 
 

2016020011 

Adrielly Karine de 
Oliveira Melo 
Ferreira 

Egresso 2016.1 2018 2018 Profissional autônoma de 
Neuropsicologia Clínica em 
Natal-RN e prestando serviço à 
Petrobrás, por meio de  vínculo 
CLT com a empresa  Imtep na 
área de Saúde Ocupacional 

2016020012 
Camille Reátegui 
Silva 

Egresso 2016.2 2018 2018 Docente no IFRN, campus 
Ceará-Mirim 

2016020016 

José Nelson 
Badziak Junior 

Egresso 2016.2 2018 2018 Graduação em Farmácia 
(UFRN), 
Matrícula:171068543825 

2016020013 

Patrícia Mayara 
Moura da Silva 

Egresso 2016.2 2018 2018 Docente da Faculdade Nova 
Esperança de Mossoró, 
FACENE. 
Curso: Fisioterapia. Disciplina: 
Introdução à fisioterapia 
 
Curso: Educação Física. 
Disciplinas: Processos 
funcionais; Pesquisa em 
Educação Física. 

2016020014 

Marcela de 
Angelis Vigas 
Pereira 
 

Egresso 2016.2 2018 2018 Aprovada no processo seletivo 
para docentes da Faculdade 
Nova Esperança de Mossoró, 
FACENE. 

2017020020 

Ledycnarf 
Januário de 
Holanda 

Egresso 2017.1 2018 2018 Docente da Faculdade Nova 
Esperança de Mossoró, FACEN. 
 
Cursos: Biomedicina, 
Enfermagem e Farmácia. 
Disciplina: Processos 
morfofisiológicos 
 
Curso: Fisioterapia. Disciplinas: 
Morfologia humana; Seminários 
integradores e Ensino  / Serviço / 
Comunidade I 
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Dos 14 pós-graduandos que defenderam a dissertação em 2018, 13 (93%) estão atuando 

na área ou na academia. Podemos destacar Lorena Andreoli que foi aprovada no programa de 

doutorado do Okinawa Institute of Science and Technology (OIST Graduate University), no Japão. 

Camille Reátegui foi aprovada como professora efetiva do ensino básico, técnico e tecnológico do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Ceará-Mirim. Ledycnarf de Holanda e 

Patrícia Silva atuam como professoras do ensino superior da Faculdade de Enfermagem e de 

Medicina Nova Esperança de Mossoró (RN) e foram aprovadas no doutorado em Ciências da 

Reabilitação na UFRN.  

 
Camille Reátegui, mestra pelo IIN-ELS e professora do IFRN, Campus Ceará-Mirim; Ledycnarf Holanda e Patrícia 

Moura, mestras pelo IIN-ELS e professoras na Facene, Mossoró (RN).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Produção científica autorada por colaboradores do ISD (IIN-
ELS e CEPS) em periódicos indexados per capita 

 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Produção científica autorada por 
colaboradores do ISD (IIN-ELS e 
CEPS) em periódicos indexados per 
capita 

3 0,6 1,2 

 

 



 
 

13 
 

A produção científica dos profissionais do ISD tem aumentado a cada ano e em 2018 essa 

tendência positiva se manteve. Foram 11 artigos publicados em periódicos indexados e 04 

capítulos de livros. O coeficiente de produção científica autorada por colaboradores do ISD (IIN-

ELS e CEPS) em periódicos indexados, per capita, foi de 1,2 em 2018 (Indicador 2) - Anexo II – 

Produção Científica do ISD em 2018. A tabela abaixo mostra os artigos publicados, tendo em 

negrito os autores cuja filiação pertence ao ISD: 

 

Tabela 02: Artigos científicos publicados pela equipe do ISD em periódicos indexados no ano de 2018 

 

Nº Publicação de Artigos Autoria Colaboração Situação 

1 Silva-Filho, Edson; Okano, Alexandre H. ; Morya, 
Edgard; Albuquerque, Jessica; Cacho Enio; Unal, 
Gozde; Bikson, Marom; Pegado, Rodrigo. 
Neuromodulation treats Chikungunya arthralgia: a 
randomized controlled trial. Scientific Reports, v. 
8, p. 1, 2018. http://dx.doi.org/10.1038/s41598-
018-34514-4 

Co-autoria 
colaboração com 
UFRN 

Internacional Publicado 

2 Machado, Birajara Soares; Fonseca, Andre; 
Morya, Edgard; Amaro Jr, Edson.  
“Chaotic dynamics in brain activity: An approach 
based on cross prediction errors for nonstationary 
signals. Advances in Data Science and Adaptive 
Analysis” 
Advances in Data Science and Adaptive Analysis 
- DOI:10.1142/S2424922X1840003X 

Co-autoria.  
Colaboração com 
Hospital Israelita 
Albert Einstein 

Nacional Publicado 

3 Deolindo C. S., Kunicki, A. C. B., da Silva, M. I., 
Brasil, F. and Moioli, R. C.” 
“Neuronal Assemblies Evidence Distributed 
Interactions within a Tactile Discrimination Task in 
Rats.”  
Front. Neural Circuits 
- DOI:10.3389/fncir.2017.00114 
 
 

ISD Nacional Publicado 
 

4 Freitas Júnior, Reginaldo Antônio de Oliveira, 
Santos, Carolina Araújo Damásio, Lisboa, 
Lilian Lira, Freitas, Ana Karla Monteiro Santana 
de Oliveira, Garcia, Vera Lúcia, & Azevedo, 
George Dantas de. 
“Incorporando a Competência Cultural para 
Atenção à Saúde Materna em População 
Quilombola na Educação das Profissões da 
Saúde. 
Revista Brasileira de Educação Médica, 
- DOI: 10.1590/1981-
52712015v42n2RB20170086 

Co-autoria. 
Colaboração  
com UFRN 

Nacional Publicado 

5 Bezerra, N. M.; Leal, L. C.; Gf Filho, G.; 
Andreoli, L.; Lisboa, L. L.; Morya, Edgard; 
Simplicio, H.  
“Sacral Neuromodulation in Children with 
Neurogenic Bladder Dysfunction” 
Surgical Medicine Open Access Journal 
- DOI: 10.31031/SMOAJ.2018.01.000522 

ISD Nacional Publicado 

6 Nathalie de Sena Pereira, Tamyres Bernadete 
Dantas Queiroga, Daniela Ferreira Nunes, Cléber 
de Mesquita Andrade, Manuela Sales Lima 
Nascimento, Maria Adelaide Do-Valle-Matta, 
Antônia Cláudia Jácome da Câmara, Lúcia Maria 

Co-autoria. 
Colaboração com 
UFRN 

Nacional Publicado 

http://dx.doi.org/10.31031/smoaj.2018.01.000522
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da Cunha Galvão, Paulo Marcos Matta Guedes, 
Egler Chiari. 
“Innate immune receptors over expression 
correlate with chronic chagasic cardiomyopathy 
and digestive damage in patients”. Plos Neglected 
Tropical Disease 
- DOI:10.1371/journal.pntd.0006589 

7 Ishikuro K, Dougu N, Nukui T, Yamamoto M, 
Nakatsuji Y, Kuroda S, Matsushita I, Nishimaru H, 
Araujo Mariana FP and Nishijo H (2018) Effects 
of Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) 
Over the Frontal Polar Area on Motor and 
Executive Functions in Parkinson’s Disease; A 
Pilot Study. Front. Aging Neurosci. 10:231. doi: 
10.3389/fnagi.2018.00231 

Co-autoria.  
Colaboração com 
Universidade de 
Toyama - Japão 

Internacional Publicado 

8 Souza VH, Matsuda RH, Peres Andre SC, 
Amorim PHJ, Moraes TF, Silva JVL, Baffa O. 
Development and characterization of the 
InVesalius Navigator software for navigated 
transcranial magnetic stimulation. J Neurosci 
Methods. 2018 Nov 1;309:109-120. doi: 
10.1016/j.jneumeth.2018.08.023. Epub 2018 Aug 
24. 

Co-autoria 
Colaboração com 
Universidade de São 
Paulo,  Centro de 
Tecnologia da 
Informação Renato 
Archer 

Nacional Publicado 

9 Souza VH, Vieira TM, Peres ASC, et al. “Effect of 
TMS coil orientation on the spatial distribution of 
motor evoked potentials in an intrinsic hand 
muscle”. Biomed Tech (Berl).  Biomed Tech 
(Berl). 2018 Nov 27;63(6):635-645. doi: 
10.1515/bmt-2016-0240. 

Co-autoria. 
Colaboração com 
USP e UFRJ 

Internacional Publicado 

10 Peres Andre SC, Souza VH, Catunda JMY, 
Mazzeto-Betti KC, Santos-Pontelli TEG, Vargas 
CD, Baffa O, de Araújo DB, Pontes-Neto OM, 
Leite JP, Garcia MAC. Biomed Tech (Berl). 2018 
Jul 26;63(4):501-506. doi: 10.1515/bmt-2016-
0162. 

Autoria principal. 
Colaboração com 
USP e UFRJ 

Nacional Publicado 

11 Andy Anand Gajadhar, Renan Cipriano Moioli, 
Bianca Karla Amorim de Sousa Melo, Ana 
Carolina Bione Kunicki, Andre Salles Cunha 
Peres, Thais Gaudencio do Rego. “Neural 
decoding with SVM and feature selection in a rat 
active tactile discrimination task”. 2018 
International Joint Conference on Neural 
Networks (IJCNN). 15 October 2018,  ISBN 
Information: Electronic ISSN: 2161-4407 
INSPEC DOI: 10.1109/IJCNN.2018.8489474 

Autoria principal. 
Colaboração com 
UFPB 

Internacional e 
Nacional 

Publicado 

 

Vale destacar que o trabalho da aluna de Mestrado em Neuroengenharia do IIN-ELS, Alice 

de Oliveira Barreto Suassuna, recebeu o terceiro lugar no Prêmio Cândido Pinto de Melo, maior 

premiação acadêmica concedida a pesquisadores e alunos durante o XXVI Congresso Brasileiro 

de Engenharia Biomédica, que ocorreu no dia 25 de outubro, em Búzios (RJ). 
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Alice Suassuna, laureada com o terceiro lugar no Prêmio Cândido Pinto de Melo. 

 

 

Tabela 03: Artigos científicos da equipe do ISD em processo de publicação.  

Nº Publicação de Artigos Autoria Colaboração Situação 

1 Ramos-Murquialday, A; Curado, MR; Broetz, D; 
Yilmaz, O; Brasil, FL; Liberati, G; Cossio, EG; 
CHO, W; COHEN, LG ; BIRBAUMER, N. Brain-
Machine-Interface in Chronic Stroke: Randomised 
Trial Long-Term Follow-up 

Neurorehabilitation and Neural Repair. ISSN: 
1545-9683 

Co-autoria 
Colaboração 
com 
Universidade de 
Tübingen, 
Alemanha 

Internacional Aceito para 
publicação 

2 Ozair Argentille Pereira da Silva, Danielly Carla 
da Silva Miranda, Francisco das Chagas Cabral 
Junior, Edgard Morya, Reginaldo Antônio de 
Oliveira Freitas-Júnior, Manuela Sales Lima 
Nascimento. Brainstem evoked response 
audiometry reveals integrity of the retrocochlear 
pathway in children with microcephaly. IFMBE 
PROCEEDINGS 

ISD ----- Aceito para 
publicação 

 

3 Alice de Oliveira Barreto Suassuna, Mayara 
Jully Costa Silva, João Rodrigo de Oliveira, 
Valton da Silva Costa, Luiz da Costa 
Nepomuceno Filho,  Fernanda Cristina de 
Mesquita, Ana Carolina Bione Kunicki, Manuela 
Sales Lima Nascimento, Mariana Ferreira 
Pereira de Araújo. Microglial activation after acute 
spinal cord electrode  implant. IFMBE 
PROCEEDINGS 

 

 ISD ----- Aceito para 
publicação. 
Trabalho 
premiado 
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4 Kim Mansur Yano, Severino Peixoto Nunes 
Netto, Mayara Jully Costa Silva, Alice de 
Oliveira Barreto Suassuna, Fernanda Cristina 
de Mesquita, Valéria Arboés, Mariana Araújo, 
Fabrício Lima Brasil, Manuela Sales Lima 
Nascimento. SciTable: A 3D printed surgical table 
for spinal cord implant procedures. IFMBE 
PROCEEDINGS 

ISD ----- Aceito para 
publicação 

5 Camille Reategui Silva, Rommel Soares de 
Araujo, Gabriela Albuquerque, Renan Cipriano 
Moioli, and Fabrıcio Lima Brasil. Interfacing 
brains to robotic devices - A VRPN communication 
application. IFMBE PROCEEDINGS 

ISD ----- Aceito para 
publicação 

6 Severino Peixoto Nunes Netto, Pablo Filipe 
Santana Chacon, Amauri Marcos C. de Morais 
Junior, Clara Luısa Bezerra de Rubim Costa, and 
Fabrıcio Lima Brasil. Remote monitoring of 
temperature and humidity - A reliable and 
inexpensive device development applied in 
neonatal incubators. IFMBE PROCEEDINGS 

ISD ----- Aceito para 
publicação 

7 Felipe A. Araujo, Eduardo B. Jacobi, Juliana 
Avila-Souza, Jose F. Rodrigues, Renan C. 
Moioli, Mariana F. P. Araujo and Andre S. C. 
Peres. 
Characterization of Auditory Evoked Potential for 
Different Tones in Marmoset Primary Auditory 
Cortex. IFMBE PROCEEDINGS 

ISD ----- Aceito para 
publicação 

8 Dong Liu, Xiangyun Yin, Sam J. Olyha, Manuela 
Sales L. Nascimento, Pei Chen, Theresa White, 
Uthaman Gowthaman, Biyan Zhang, Lan Xu , 
Marina Yurieva, Lesley Devine, Adam Williams, 
Stephanie C. Eisenbarth. Marginal zone B cell-
CD8alpha+ dendritic cell crosstalk promotes 
Listeria monocytogenes infection. Immunity 

Co-autoria 
Colaboração 
com Yale 
University 
(EUA) 

Internacional Resubmetido 

9 Carolina Kunicki, Renan Moioli, Miguel Pais-
Vieira, Andre Peres, Izabel Silva, Edgard Morya, 
Miguel Nicolelis. Frequency-specific coupling in 
fronto-parieto-occipital cortical circuits underlie 
active tactile discrimination. Scientific Reports 

ISD Internacional Submetido 

10 Silva MHM, Moises RNC, Alves BEB, Pereira 
HWB, Paiva AAP, Morais IC, Nascimento YM, 
Monteiro JD, Souto JT, Nascimento MSL, Araújo 
JMG, Guedes PMM, Fernandes JV. Innate 
immune response in patients with accute Zika virus 
infection. Submetido para a Medical Microbiology 
and Immunology  
MMIM-D-18-00069 

Co-autoria 
Colaboração 
com UFRN 

Nacional Submetido 

11 Budoff SA, Yano KM, Mesquita FC, Doerl J, 
Santana MB, Nascimento MSL, Kunicki ACB, 
Araujo MFP. Astrocytic response to acutely and 
chronically implanted microelectrode arrays in 
marmoset (Callithrix jacchus) brain. Brain 
Sciences  

brainsci-415405 

 

 

ISD Nacional Submetido 
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12 Meire K. Cruz, Tamyres B. Queiroga, Denis D. 
Silva, João C. Fagundes-Neto, Adila L. Lima, Wilo 
V. Santos, Maria A. Do-Valle-Matta, Janeusa T. 
Souto, Antônia C. Câmara, Manuela S. 
Nascimento, Paulo M. Guedes. The upregulation 
of innate immune receptors is correlated to the 
progression of canine visceral leishmaniasis. 

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 
436356 

Co-autoria 
Colaboração 
com UFRN 

Nacional Submetido 

13 Edgard Morya, Kátia Karina Monte-Silva, Marom 
Bikson, Claudinei Eduardo Jr Biazolli, Zeinab 
Esmaeilpour, Daniel Gomes da Silva Machado,  
Rodrigo Pegado, João Ricardo Sato, Li Min Li, 
Marcelo Salvador Caetano, Kátia Nunes Sá, 
Clarice Tanaka, Abrahão Fontes Baptista, 
Alexandre Hideki Okano.  Integrative view of motor 
rehabilitation and motor learning through tDCS: 
from patients to the athletes.  
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation. 
JNER-D-19-00011 
 

Autoria com 
Colaboração 
com USP, 
UFABC, UFPE, 
CUNY, UFRN, 
UNICAMP, 
EBM, UEL 

Internacional Submetido 

 

 

Além de artigos científicos em periódicos indexados, também foram publicados quatro 

capítulos de livro em 2018:  

 

 

Tabela 04: Capítulos de livros publicados pela equipe do ISD em 2018 

Nº Publicação de Capítulo ou Livro Autoria Colaboração Situação 

1 

Morya, Edgard; Nascimento, M. S. L.; 
Simplicio, H. ; Freitas Jr, R.,  Brasil, Fabricio 
L.  
“Neuroengenharia Aplicada às Tecnologias 
Assistivas e de Reabilitação”  
Empreendedorismo e Inovação em Saúde: 
Ciência & Mercado. 10ed. 
- ISBN: 978-85-67562-23-0  

ISD --- Publicado  

2 

Holanda, Ledycnarf Januário de; Silva, 
Patrícia Mayara Moura da; Lima, Junio Alves 
de; Morya, Edgard. INSTRUMENTAÇÃO DE 
RECURSOS TECNOLÓGICOS NO 
PROCESSO DE FORMAÇÃO DO 
FISIOTERAPEUTA. In: Anelice Calixto Ruh. 
(Org.). Saberes e competências em 
fisioterapia. 1ed.Ponta Grossa: Antonella 
Carvalho de Oliveira, 2018, v. , p. 135-142. 
http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.90118021214 
 
 
 

ISD --- Publicado 
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3 

Silva, Patrícia Mayara Moura da; Holanda, 
Ledycnarf Januário de; Morya, Edgard. 
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA FORMAÇÃO 
DO FISIOTERAPEUTA. In: Anelice Calixto 
Ruh. (Org.). Saberes e competências em 
fisioterapia. 1ed.Ponta Grossa: Antonella 
Carvalho de Oliveira, 2018, v. , p. 143-150. 
http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.90118021215 

ISD --- Publicado 

4 

Freitas Jr, R.; Santos, Carolina Araújo 
Damásio; Lisboa, Lílian Lira; Freitas, Ana 
Karla Monteiro Santana de Oliveira; Barreto, 
Carolina Teixeira de Resende; Lima, 
Alexandra Silva de; Silva, Mercês de Fátima 
dos Santos; Azevedo, George Dantas de. 
Projeto Barriguda. In: Participação social na 
atenção integral à saúde das mulheres. 
Experiências premiadas  no laboratório de 
inovação sobre participação social na atenção 
integral à saúde das mulheres. Série SUS que 
dá certo, 5. Brasília, DF: OPAS; 2018, p. 43-47 
- ISBN nº 978-85-7967-129-6. 

ISD UFRN Publicado 

 

 

 

3. Proporção de Pesquisadores-Autores de Publicações 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Produção científica autorada por 
colaboradores do ISD (IIN-ELS e CEPS) 
em periódicos indexados per capita 

2 >80% 100% 

 

 

Os 11 artigos científicos publicados pelo ISD em 2018 contaram com a autoria de 09 dos 09 
pesquisadores/professores do PPGN do IIN-ELS. Isso representa uma proporção de 100% de 
pesquisadores-autores de publicações (Indicador 3).  
A tabela a seguir mostra a quantidade de artigos autorada pelos pesquisadores/professores do 
ISD, individualmente:  
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Tabela 05: Número de publicações científicas individuais dos pesquisadores do ISD em 2018. 

# Pesquisador Unidade Cargo Atual Artigos em que é 
autor(a) 

1 Ana Carolina Bione Kunicki IIN-ELS Professor/Pesquisador I 2 

2 André Salles Cunha Peres IIN-ELS Professor/Pesquisador I 4 

3 Edgard Morya IIN-ELS 
Professor/Pesquisador 
Responsável 

3 

4 Fabricio Lima Brasil IIN-ELS Professor/Pesquisador I 1 

5 
Hougelle Simplício Gomes 
Pereira CEPS Médico II 1 

6 
Manuela Sales Lima 
Nascimento IIN-ELS Professor/Pesquisador I 1 

7 Mariana F. Pereira de Araujo IIN-ELS Professor/Pesquisador I 1 

8 
Reginaldo Antonio de O. 
Freitas Jr. CEPS Diretor-Geral 1 

9 Renan Cipriano Moioli IIN-ELS Professor/Pesquisador I 2 

 

Já a próxima tabela ilustra a densidade de pesquisadores do IIN-ELS em cada um dos 11 

artigos científicos publicados em 2018. 

 
Tabela 06: Densidade de pesquisadores do IIN-ELS autores nos 11 artigos científicos publicados em 2018. 

Pesquisadores Produção Científica do ISD - 2018 
11 artigos publicados 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Ana Carolina B. Kunicki   X        X 

André Salles Cunha Peres        X X X X 

Edgard Morya X X   X       

Fabrício Lima Brasil   X         

Hougelle Simplício     X       

Manuela S. L. Nascimento      X      

Mariana F. P. de Araújo       X     

Reginaldo Freitas Jr    X        

Renan Cipriano Moioli   X        X 
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4. Taxa de Conclusão da Pós-graduação 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Taxa de conclusão da Pós-graduação 2 100% 96% 

 

Em 2018 foram realizadas 14 defesas de mestrado do PPGN do IIN-ELS - Anexo III – Atas 

de Defesas de 2018. No período entre 2017 e 2018 foram defendidas 22 dissertações de 

mestrado no PPGN. Visto que nos dois anos anteriores, 2015 e 2016, ingressaram no programa 

23 alunos, o fluxo de conclusão da Pós-graduação foi de 96% (Indicador 4).  

As pesquisas concluídas ao longo do ano, abordaram tópicos relacionados ao registro 

eletrofisiológico de neurônios, estimulação do sistema nervoso e tomada de decisão, dentre outras 

temáticas. A seguir, resumos das dissertações defendidas: 

Resumos de dissertações defendidas em 2018. 
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Resumos de dissertações defendidas em 2018. 

 

 

Resumos de dissertações defendidas em 2018. 
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 Resumos de dissertações defendidas em 2018. 

Algumas defesas de mestrado do IIN-ELS em 2018. 
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Com essas defesas, o Programa de Pós-graduação em Neuroengenharia do IIN-ELS soma 

30 egressos desde o início de suas atividades, em 2013. A tabela a seguir mostra as 14 defesas 

de 2018, encerrando o ciclo dos alunos que ingressaram no Programa em 2016. A tabela inclui 

uma aluna que ingressou em 2017.1 e defendeu em 2018: 

 

Tabela 07: Datas das defesas de mestrado dos alunos que ingressaram no ano de 2016. 

 

Matrícula Nome completo Status Início Data da Defesa 

2016020005 Juliana Harumi Sato Egresso 2016.1 17/10/2017 

2016020004 Andréa Coutinho Sarmento Egresso 2016.1 28/02/2018 

2016020009 Edson Ricardo Junior Egresso 2016.1 27/02/2018 

2016020003 Eduardo Bacelar Jacobi Egresso 2016.1 26/02/2018 

2016020001 Juliana Avila de Souza Egresso 2016.1 28/02/2018 

2016020006 Lorena Andreoli Egresso 2016.1 23/02/2018 

2016020008 Mab Suellen Abreu Nunes Egresso 2016.1 26/02/2018 

2016020002 Pedro de França Cavalcanti Egresso 2016.1 28/02/2018 

2016020007 Thiago Chagas de Amorim Egresso 2016.1 27/02/2018 

2016020011 Adrielly Karine de Oliveira Melo 
Ferreira 

Egresso 2016.2 29/10/2018 

2016020012 Camille Reátegui Silva Egresso 2016.2 27/07/2018 

2016020016 José Nelson Badziak Junior Egresso 2016.2 31/07/2018 

2016020014 Marcela de Angelis Vigas Pereira Egresso 2016.2 19/10/2018 

2016020013 Patrícia Mayara Moura da Silva Egresso 2016.2 23/07/2018 

2017020020 Ledycnarf Januário de Holanda Egresso 2017.1 26/07/2018 
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5. Nota da Capes 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Nota da Capes 2 3 3 

 

 

O Programa de Pós-graduação em Neuroengenharia do IIN-ELS integra a área de atuação 

das Engenharias IV da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Do momento em que ele foi constituído, em 2013, até os dias atuais, seu conceito de avaliação foi 

3. A próxima avaliação do PPGN está prevista para o ano de 2021, mas pretende-se solicitar a 

abertura de um programa de doutorado em, no máximo, dois anos, o que elevaria o conceito 

automaticamente em caso de sucesso. Para o ano de 2018, a nota 3 não foi alterada, o que 

atende à meta pactuada no Contrato de Gestão (Indicador 5) - Anexo IV – Avaliação da Capes. 

Esse é o nível no qual se encontra a maioria dos programas dessa área, conforme ilustra a 

tabela a seguir: 

 

 
 Distribuição dos programas de pós-graduação na área de atuação das Engenharias IV, conforme desempenho. 

 

Os programas são reavaliados pela CAPES a cada quatros anos. A primeira avaliação 

quadrienal do PPGN ocorreu em 2017 e manteve o conceito 3 recebido inicialmente. A 

manutenção da nota costuma ser o padrão para a primeira avaliação, visto que os programas se 

encontram em fase de consolidação. 

Contudo, os indicadores do IIN-ELS apresentam resultados positivos, avaliados como 

"bom" nos itens: proposta do programa; produção intelectual; e inserção social; além dos 

avaliados como "regular" nos itens: corpo docente; e corpo discente, teses e dissertações.  
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É importante ressaltar que o corpo docente teve um aumento de oito professores 

permanentes e dois colaboradores para dez permanentes e um colaborador em 2016, com 

perspectivas de um novo aumento em 2019. Já quanto ao número de dissertações defendidas, o 

PPGN atendeu à recomendação dos avaliadores para aumentar o volume de formação de 

profissionais. Nos últimos três semestres o Programa recebeu a média de 12,3 alunos 

ingressantes por semestre, frente aos 4,7 alunos que ingressaram, em média, nos três semestres 

anteriores. Entretanto, com o preenchimento de vagas/orientador, a média deve permanecer 

estável. 

 

 
 Nota do PPGN IIN-ELS na avaliação da CAPES. 

 
 
 

6. Índice de Ocupação das Instalações por Pesquisadores Externos 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Índice de Ocupação das Instalações 
por Pesquisadores Externos 

1 3% 2,9% 
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A infraestrutura para pesquisa científica que o IIN-ELS dispõe em Macaíba (RN) faz do 

Instituto um laboratório nacional em potencial e as estratégias para a concretização dessa 

proposta foram fortalecidas com o início das atividades no Campus do Cérebro. A meta pactuada 

com o MEC nessa área é de, no mínimo, 3% das horas destinadas a usuários externos, resultado 

parcialmente atingido em 2018 (Indicador 6). Contudo, as incertezas orçamentárias, o quantitativo 

atual de pessoal e os escassos recursos de insumos e materiais limitam a capacidade do ISD 

para ampliar o tempo de uso de suas instalações para pesquisadores externos e em colaboração. 

Em dezembro foram utilizadas 386 horas, das 13.440 horas disponíveis, resultando no 

índice de ocupação das instalações de 2,9%, como pode ser observado na tabela a seguir: 

 

 
Tabela 08: Ocupação das instalações do IIN-ELS por pesquisadores externos. 

Itens Horas 
Horas disponíveis em 2018 (48 semanas úteis x 5 dias x 8 horas)  1.920 
N. equipamentos disponíveis usuários externos ou colaboradores  7 
Total de horas disponíveis dos equipamentos  13.440 
Horas destinadas aos usuários externos  386 
 Eletrofisiologia de Roedores UFRN 16  
 Eletrofisiologia de Humanos UFRN 20  
 Neurociência Computacional UFABC 80  
 Laboratório de Cromatografia UFRN 40  
 Laboratório de Neurobiologia UFRN 80  
 Laboratório de Neuroprostética UNColombia 70  
 Laboratório de Inteface Homem-Máquina USP 80  
% de ocupação por usuários externos  2,9% 
 

 

 

7. Custo Relativo da Pós-graduação em Neuroengenharia 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Custo Relativo da Pós-graduação em 
Neuroengenharia 

1 > 40% 48,6% 
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No ano de 2018 foram destinados 48,6% de recursos do Contrato de Gestão com o MEC 

para as atividades de ensino, pesquisa e extensão do IIN-ELS. Esse quantitativo se encontra 

dentro da meta pactuada, maior que 40% (Indicador 7), como pode ser observado na tabela a 

seguir: 

 

Tabela 09: Recursos investidos nas atividades de ensino, pesquisa e extensão do IIN-ELS. 

Execução do orçamento -  
5º TA 

IIN-ELS CEPS SEDE 
EXEC. ORC. 

ADITIVO 2018 
Pessoal R$ 2.960.190 R$ 2.499.941 R$ 1.416.755 R$ 6.876.886 
Custeio R$ 2.368.096 R$ 709.384 R$ 1.040.091 R$ 4.117.571 
Investimento R$ 52.164 R$ 28.379 R$ - R$ 80.543 
 R$ 5.380.450 R$ 3.237.704 R$ 2.456.846 R$ 11.075.000 
% Custos da Pós-graduação 48,6%    

 
 
 

Destaques: Pesquisa e Pós-graduação em Neuroengenharia 
 

 

Integração com o Programa de Residência Multiprofissional no Cuidado à 
Saúde da Pessoa com Deficiência 
 

O Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi iniciou as atividades do 

Programa de Residência Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência 

no ano de 2018. Mais informações sobre essa iniciativa são descritas na seção “Educação e 

Trabalho Interprofissional em Saúde”. O que vale destacar aqui é que os 08 residentes da primeira 

turma cursaram no IIN-ELS, 210 horas de quatro disciplinas do Eixo Teórico I. 

Semestre 2018.1: 

 

● Bioética (Carga horária: 30 horas) 

● Neuroanatomia (Carga horária: 60 horas) 

● Neurofisiologia (Carga horária: 60 horas) 

● Pesquisa em Saúde (Carga horária: 60 horas) 
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Eventos e Ações de Divulgação Científica 
 

Em 2018, o ISD fortaleceu ainda mais a divulgação das suas atividades e pesquisas nas 
áreas de Neurociências e Neuroengenharia. Profissionais do Instituto participaram de eventos e 
outras iniciativas em diversas regiões e instituições do Brasil, com o intuito de apresentar os 
trabalhos desenvolvidos e a importância da educação e da pesquisa para o desenvolvimento do 
País. Segue abaixo a relação das principais ações de divulgação desempenhadas ao longo do 
ano: 

 

Cartaz de divulgação de palestra de Edgard Morya, no HUB UFRJ, Rio de Janeiro (RJ). 

 

12 a 15/03/2018 | VII Semana do Cérebro - Natal, Macaíba e Serra Negra do Norte (RN) 

Evento teve como tema “A Educação Transforma”, com ações voltadas para todas as 
idades, mostrando de que forma a Neurociência está presente no dia a dia das pessoas. A 
Semana Nacional do Cérebro é promovida em todo o Brasil pela Sociedade Brasileira de 
Neurociências e Comportamento (SBNeC) e é parte integrante da Brain Awareness Week. O ISD 
apoiou o evento em Natal (RN), Macaíba (RN) e Serra Negra do Norte (RN), em parceria com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pesquisadores do IIN-ELS coordenaram 
palestras no Instituto Metrópole Digital (IMD / UFRN) e atividades de divulgação científica em uma 
biblioteca pública de Natal e na Comunidade Quilombola de Capoeiras, em Macaíba. 
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Atividades realizadas pelo IIN-ELS durante a VII Semana do Cérebro. 

 

14 e 16/05/2018 | Pint of Science, Natal (RN) e João Pessoa (PB) 

Evento de divulgação de ciência que acontece simultaneamente em 21 países, com mais 
de 100.000 participantes, leva cientistas a bares para conversas informais. No Brasil, 50 cidades 
participaram da iniciativa. Os pesquisadores do IIN-ELS Ana Carolina Bione Kunicki Peres e 
Renan Cipriano Moioli apresentaram palestras nas cidades de Natal (RN) e João Pessoa (PB). 

 

     

Atividades do Pint of Science com participação de pesquisadores do IIN-ELS.  

 

 

15/05/2018 | Palestra: “The Neuroimmunology Team from ISD”, Nova Iorque, EUA 

O mestrando em Neuroengenharia, Samuel Alexander Budoff, apresentou essa palestra no Burke 
Neurological Institute, da Weill Cornell Medicine University, em Nova Iorque (EUA). Esse foi o 
primeiro passo dado para a colaboração entre pesquisadores e instituições. 
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22/05/2018 | Júri do Camp Serrapilheira, Rio de Janeiro (RJ) 

Edgard Morya foi nomeado para o comitê de seleção do primeiro Camp Serrapilheira. 
Trata-se de uma equipe multidisciplinar composta por cientistas, jornalistas, designers e 
divulgadores científicos que avaliou projetos de divulgação de ciência que serão apoiados com até 
100 mil reais.  

Comitê de Seleção do Camp Serrapilheira. 

 

 
Hougelle Simplício no XIII Congresso Brasileiro de Estereotaxia e Neurocirurgia Funcional e XI SImpósio da ABECer, 

em Gramado (RS), apresentou as palestras “Electrical stimulation of the dorsal columns of the spinal cord for 
Parkinson’s disease” e “Interface exoesqueleto e cérebro”. 
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    Palestra de abertura do evento Sinforgeds, em Fortaleza (CE), com o título “ Neurociências, informação e 
tecnologias digitais a serviço da saúde coletiva”, proferida por Reginaldo Freitas Júnior e Edgard Morya.  

Apresentações de Edgard Morya na Oracle OpenWorld Brasil e no 7º Fórum LIDE da Saúde e Bem-Estar, ambos em 
São Paulo (SP) 

Participação de Pesquisadores e Mestrandos do IIN-ELS, em atividades da SBEB Jovem, linha de atuação da 
Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica (SBEB) que promove ações de divulgação em todo o Brasil, voltadas 

para estudantes de graduação nas áreas correlatas da Engenharia Biomédica 
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26/11/2018- Participação de Pesquisadores e Mestrandos do IIN-ELS divulgando neurociências para crianças e 
professores na IX Festa Cultural CMEI Profa. Stella Lopes da Silva (educação infantil). 

 

15 a 19/10/2018 | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, diversas cidades do RN 

Ações de divulgação científica do IIN-ELS na comunidade quilombola de Capoeiras (Macaíba), na Biblioteca Municipal 
das Rocas (Natal) e nos Institutos Federais dos municípios de Ceará-Mirim e Macau. 

 

I Ciclo de Neuroimunologia promovido pelo IIN-ELS em 06/12/18. 
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29 e 30/11/18 | V Simpósio de Neuroengenharia 
 
Na primeira edição realizada na nova sede do IIN-ELS, no Campus do Cérebro, o evento recebeu 
palestrantes de instituições nacionais, que abordaram temas diversos, desde como o ato de 
pedalar pode ativar o sistema de recompensa cerebral, passando por discussões sobre 
localização de fonte sonora ou estudos relativos à diminuição da ansiedade quando o consumo de 
álcool é suprimido. 

 
Palestras, apresentações de pôsteres e premiações, o V Simpósio de Neuroengenharia do IIN-ELS foi marcado pelo 

intercâmbio de ideias entre estudantes e profissionais de todo o Brasil 
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Educação e Trabalho Interprofissional em 
Saúde 

 

Preceptor médico do CEPS com alunos de graduação. 

 

 

Por acreditar que o fortalecimento e a manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS) 

dependem, em grande parte, da formação de profissionais competentes e habilitados para o 
trabalho em equipe, comunicação efetiva, resolutividade de problemas e de enfrentar as 
constantes mudanças da realidade, o ISD mantém-se ampliando e aprimorando os cenários de 
práticas, o desenvolvimento docente e as estratégias de ensino-pesquisa-extensão para o 
cumprimento do papel transformador social. No ano de 2018, o Centro de Educação e Pesquisa 
em Saúde Anita Garibaldi também comemora a conclusão da pós-graduação stricto sensu de 
mais 04 preceptores e 02 supervisores de estágio, sendo:  02 Doutorados em Fisioterapia, 01 
Doutorado em Psicologia, 02 Mestrados Profissionais em Ensino na Saúde e 01 Mestrado  
Acadêmico em Fisioterapia, todos na UFRN. Com isso, o CEPS Anita Garibaldi passa a ter 42% 
do seu corpo docente (professores, preceptores e supervisores de estágio) composto por mestres 
e doutores. 
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Preceptores e profissionais do CEPS e os títulos de defesas de mestrado e doutorado realizadas em 2018. 

 

A seguir estão demonstrados os resultados obtidos para os indicadores do Contrato de 
Gestão relacionados com este Programa em 2018.  
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8. Índice de impacto da educação em saúde 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Índice de impacto da educação em 
saúde 

3 - - 

 

Este indicador tem por finalidade "Mensurar a diferença de médias entre a quantidade de 
óbitos maternos, infantis e fetais por causas evitáveis no RN e na área de influência direta do 
CEPS (Macaíba)". As medidas serão iniciadas somente no novo ciclo do Contrato de Gestão. 

Este indicador requer maior complexidade de aferição, bem como delimitação mais 
objetiva do campo de influência do ISD sobre os indicadores oficiais de saúde. Nessa perspectiva, 
cabe destacar, no segundo semestre de 2018, o início das atividades do Comitê Municipal de 
Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Macaíba (RN) como uma forma de 
minimizar a dificuldade para a aferição deste índice. Em sua fase inicial de atuação, o Comitê será 
presidido pelo obstetra e especialista em medicina fetal, Reginaldo Antônio de Oliveira Freitas 
Júnior, Diretor-Geral do ISD e Instrutor Nacional da Estratégia Zero Mortes Maternas por 
Hemorragia da OPAS/OMS, como meio para viabilizar sua estruturação, implementação e 
sustentabilidade.  

Reunião de inauguração do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de 
Macaíba (RN) 
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9. Quantidade de alunos de residência médica e multiprofissional 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Quantidade de alunos de residência 
médica e multiprofissional 

3 40 60 

 

 

 

 
 Residente da EMCM/UFRN durante sessão de fisioterapia com gestante assistida no CEPS. 

 

A adoção de um modelo centrado em conteúdos, orientado pelo modelo biomédico, 
fragmentado e especializado, com valorização de procedimentos e equipamentos de apoio 
diagnóstico e terapêutico de alta complexidade tem dificultado a compreensão dos determinantes 
sociais e a intervenção sobre os condicionantes do processo saúde-doença da população.  

Como estratégia para melhorar a assistência em saúde por meio da formação, em 2001, o 
Ministério da Saúde (MS), em articulação com o Ministério da Educação (MEC), apoiou a 
implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e assim intensificou o papel ordenador 
das políticas de formação, com vistas ao desenvolvimento de competências.  

O ISD considera o ensino em serviço como elemento norteador da formação profissional 
com o intuito de articular trabalho e educação na saúde, criando mais um espaço de fomento, 
produção e consolidação de saberes e práticas. Diante disso a Instituição vislumbra e apoia os 
Programas de Residência Médica e Multiprofissional em Saúde, por sua potencialidade para a 
formação do novo trabalhador em saúde, contribuindo para a superação da fragmentação do 
cuidado e dos esquemas tradicionais do ensino superior. Assim, as perspectivas teórico-
pedagógicas dos Programas tornam-se convergentes com as necessidades da saúde Materno-
Infantil e da Pessoa com Deficiência e promovem o contato entre os mundos do trabalho e da 
formação, possibilitando o disparar de mudanças necessárias no modelo assistencial para a 
concretização dos ideais do SUS.  
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No ano de 2018, teve início a Residência Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa 
com Deficiência, primeiro programa integralmente desenvolvido pelo ISD, tanto como instituição 
formadora quanto como executora. Pioneira no Brasil, a Residência oferecida pelo CEPS Anita 
Garibaldi oferece oito bolsas concedidas pelo Ministério da Saúde e recebe profissionais de 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social, nas áreas de deficiência auditiva, física 
e intelectual. Articulado com o já existente Programa de Pós-graduação em Neuroengenharia do 
ISD, a Residência Multiprofissional fortalece a integração ensino-pesquisa-extensão, a Rede de 
Cuidados à Pessoa com Deficiência no contexto do SUS e o Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite (Anexo V - Documentos oficiais de aprovação 
do Programa de Residência Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do 
ISD). 

 
No segundo semestre de 2018, a visibilidade alcançada pela nova Residência do ISD, 

motivou a demanda de dois novos Programas da UFRN por treinamento em serviço para seus 
residentes, bem como de um maior número de solicitações de rodízios optativos dos Programas já 
parceiros. Entendendo a importância estratégica de oferecer essa experiência de formação para o 
maior número possível de profissionais de saúde e da consolidação das múltiplas parcerias com a 
UFRN, o ISD optou por atender a todas as novas solicitações de campo de prática para as 
Residências, ainda que para isso tenha sido necessário criar estágios com menor tempo de 
permanência no CEPS Anita Garibaldi, em razão da capacidade instalada no serviço. Assim, a 
meta anual que havia sido inicialmente estimada em 40 residentes foi consideravelmente 
superada e o ISD tem mais dois novos Programas parceiros:  Residência Médica em Saúde da 
Família da Escola Multicampi de Ciência Médicas (EMCM/UFRN), Residência Médica em 
Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL/UFRN).  O Gráfico 01 ilustra 
essa evolução. 

 

 
Gráfico 01: Evolução no número de residentes recebidos no CEPS de 2015 a 2018 
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Primeira turma da Residência Multiprofissional no Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do ISD durante a 

Semana de Acolhimento dos Residentes. 

 

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de residentes por instituição formadora para o 
ano de 2018: 

 
Tabela 09: Residentes do CEPS por Instituição Formadora em 2018. 

Instituição Formadora Residência Médica Residência 
Multiprofissional 

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) 06 04 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) 08 04 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 12 04 

Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) 01 13 

Instituto Santos Dumont (ISD) 00 08 

Total ano 2018 27 33 

 

O Anexo VI apresenta a relação nominal de todos os estudantes de pós-graduação lato 
sensu na modalidade residência, por programa, com seus respectivos dados. 
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10. Quantidade de estágios curriculares para alunos de graduação 
 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Quantidade de estágios curriculares 
para alunos de graduação 

2 270 284 

 

 

Com a manutenção e a ampliação do Termo de Convênio 5798.11.0117, que formaliza a 
ampla parceria institucional firmada com a UFRN em ensino-pesquisa-extensão, ao longo de 2018 
o ISD recebeu 284 alunos de graduação, sendo 195 de medicina, 80 de fisioterapia e 09 de 
psicologia, superando a meta anual para o indicador 10 (270 estudantes de graduação/ano). 

A consolidação do ISD como escola para as profissões da saúde segue sendo motivo de 
muito orgulho institucional. No segundo semestre de 2018, novas parcerias com a UFRN para o 
ensino na graduação foram firmadas com os Departamentos de Fonoaudiologia e Enfermagem.  

Também merece destaque a nova parceria firmada com a Escola de Saúde da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (ESUFRN). A ESUFRN foi instituída pela 
Resolução nº 008/15-CONSUNI, de 22 de Maio de 2015 e constitui-se em Unidade Acadêmica 
Especializada em Educação Profissional em Saúde que tem como finalidade desenvolver e aplicar 
conhecimentos de educação profissional na área de saúde em níveis de formação inicial e 
continuada, técnico, graduação e pós-graduação. As atividades com as novas parcerias já serão 
desenvolvidas para o ano letivo de 2019.       

 

Preceptora médica do CEPS e alunos de graduação de medicina; alunos de graduação de fisioterapia. 

 

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de estudantes de graduação por curso e os 
respectivos percentuais em relação ao total de graduandos do ano de 2018.  
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Tabela 10: Número de estudantes de graduação por curso e respectivos percentuais em relação ao total de graduandos 
em 2018. 

Curso Número de estudantes de graduação 

Medicina – Campus Central (Natal) 156 (55 %) 

Medicina – EMCM (Caicó) 39 (14%) 

Fisioterapia – Campus Central (Natal) 80 (28%) 

Psicologia - Campus Central (Natal) 09 (3%) 

Total do semestre 2018.1 284 (100%) 

 

O Anexo VII apresenta a relação nominal dos discentes da UFRN, por curso de graduação, 
bem como seus respectivos dados pessoais e matrícula junto à UFRN. 

 

 

11. Quantidade de profissionais participantes em atividades de 
Educação Permanente em Saúde 

 

INDICADOR PESO 
ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

Quantidade de profissionais 
participantes em atividades de 
Educação Permanente em Saúde 

2 75 71 

 

 

A Educação Permanente em Saúde (EPS) é pautada no pressuposto da atividade coletiva 
e significativa, utilizando a aprendizagem no trabalho como elemento essencial para possibilitar a 
transformação das práticas profissionais e atender amplamente as demandas da sociedade. Esse 
tipo de prática de ensino proporciona o ressignificado e a reconstrução dos processos de trabalho 
com o desenvolvimento de habilidades técnicas, produção de novas tecnologias e construção de 
estratégias de enfrentamento dos nós críticos a partir do envolvimento de atores envolvidos com a 
causa proposta.  

O ISD defende e oportuniza a formação de agentes de mudanças com a EPS ao 
considerar o sujeito da aprendizagem, ativo e apto a aprender a aprender, aprender a fazer, 
aprender a conviver e aprender a ser, contribuindo com a construção de um sistema de saúde 
pública que seja, de fato, democrático e participativo.  
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Em 2018, atendendo às demandas sociais regionais, o ISD desenvolveu ações de EPS em 
três áreas temáticas estratégicas: 

 

I. QualiAIDS - Rede de Atenção à Saúde das Pessoas que Vivem com 
HIV/AIDS (PVHA); 

II. Rastreamento dos sinais precoces do Transtorno do Espectro do 
Autismo (TEA); 

III. Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência. 
 

No ano de 2018, 71 profissionais de saúde e educação integralizaram a carga horária de 
40 horas/aula em atividades de EPS desenvolvidas pelo ISD, representando cerca de 95% do 
quantitativo total proposto como meta anual. 

Vale salientar que o primeiro semestre representou um período de dificuldades para a 
execução das atividades de EPS, em razão da alteração do calendário da 24ª edição da Mostra 
de Ciência, Tecnologia e Cultura (Cientec 2018) da UFRN. O evento que costuma integrar a 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em outubro, aconteceu excepcionalmente no 
mês de junho, em alusão ao aniversário de 60 anos da UFRN, com o tema “UF e RN do ontem ao 
amanhã – 60 anos de evolução”.  

 

.      
Ações no estande do ISD durante a Cientec 2018. 

 

Grande parte das equipes do CEPS e IIN-ELS esteve envolvida nos processos de 
planejamento das ações, construção e submissão da proposta, execução e avaliação das 
atividades do estande "UFRN & ISD: juntos por uma sociedade mais justa e humana". 
Habitualmente, as ações de EPS são planejadas para não acontecerem em coincidência com os 
períodos de férias acadêmicas, CIENTEC, SNCT e o Simpósio em Neuroengenharia do ISD. Com 
a separação da CIENTEC da SNCT esse planejamento foi prejudicado em 2018. 
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I. QualiAIDS - Rede de Atenção à Saúde das Pessoas que Vivem com 
HIV/AIDS (PVHA) 

 

Este referido programa de EPS, é voltado para a qualificação dos profissionais da rede de 
atenção à saúde, no tocante a assistência integral às gestantes HIV, crianças, adolescente e 
mulheres expostas ao HIV, crianças e adolescentes com HIV/Aids. Nessa ação, 58 profissionais 
participaram das oficinas propostas e, desse montante, 25 profissionais integralizaram a carga 
horária de 40 horas/aula pactuadas no indicador correspondente, atingindo a meta pactuada para 
o ano de 2018.  

O objetivo é promover a sensibilização e maior preparo das diversas categorias de 
profissionais para abordar situações de violência sexual e de gênero, assim como qualificar o 
serviço de assistência aos pacientes HIV, favorecendo o fortalecimento do SUS no que se refere à 
premissa da proteção dos direitos humanos e da cidadania e a qualificação da rede para atenção 
às vítimas de violência sexual e às pessoas que vivem com HIV/Aids. 
 As ações foram planejadas para alcançar melhores resultados no que se refere, sobretudo, 
à articulação e ao fortalecimento da rede de atendimento a mulheres, crianças e adolescentes 
vítimas de violência e violência sexual, público prioritário das ações dos projetos, incluindo 
também as pessoas que vivem com HIV/Aids.  

As atividades desenvolvidas atingiram os profissionais das áreas de saúde, assistência 
social, segurança pública e organizações não-governamentais atuantes em Macaíba (RN), os 
quais integram a rede de atendimento ao público específico dos projetos. 

 

     
Atividades de EPS do QualiAIDS. 

 

O Anexo VIII traz a relação nominal de pessoas presentes nas atividades de EPS do QualiAIDS. 
 
 

II. Rastreamento dos sinais precoces do Transtorno do Espectro do Autismo 
 

As atividades de EPS relacionadas ao Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 
aconteceram mensalmente ao longo de 2018, com o objetivo de desenvolver etapas do 
conhecimento como a compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação sobre atendimento 
educacional especializado ao autismo.  
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Encontros da ação de EPS na área de TEA. 

 

A equipe do Serviço Multidisciplinar de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo 
(SEMEA), desenvolveu atividades de EPS em oito encontros, com cinco horas cada, aos sábados, 
dos quais participaram 61 profissionais da educação, das redes pública e privada da região 
metropolitana de Natal. Deste total, 34 profissionais integralizaram a carga horária total de 40 
horas/aula, o que equivale ao cumprimento da meta pactuada.  
As figuras a seguir mostram alguns depoimentos de participantes da atividade: 
 

 

         

“Foi uma grande satisfação participar de uma atividade tão bem estruturada em 

todos os âmbitos: participação da equipe organizadora, subtemas com bastante 
relevância para melhor compreensão do tema norteador do curso, dinâmicas que nos 
levaram à reflexão de nossa prática pedagógica e contribuíram para mais que uma 
capacitação profissional, mas também para nos tornarmos seres humanos melhores, 
sem preconceitos e engajados em uma causa de amor e respeito ao próximo.” 

Depoimento de participante do curso de EPS na área de TEA. 

 

 “Gostaria de registrar quanto foi importante o curso TEA. Creio que precisamos de 

muitos momentos de interação com as famílias, escolas e profissionais da saúde. As 
orientações, dinâmicas realizadas, depoimentos de familiares e profissionais foram 
de grande importância. Parabenizo a todos da equipe pela iniciativa do curso. 
Espero que venham outros e quero muito continuar participando.” 

Depoimento de participante do curso de EPS na área de TEA. 
 

 
 
O anexo IX contém alguns depoimentos de participantes a respeito das atividades de EPS 
relacionadas ao TEA. O anexo X traz os participantes, cronogramas de atividades, assim como as 
temáticas abordadas e os profissionais envolvidos.  
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III. Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência 
 

Em 2018, o Instituto ingressou na Rede Universitária de Telemedicina (RUTE) com o 
Grupo de Interesse Especial, do inglês Special Interest Group, SIG Re(h)abilitar: Educação 
permanente em saúde. A Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), cujas sessões ocorrem 
por videoconferência ou webconferência, é uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC) apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e 
pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários (Abrahue).  

 

Três objetivos principais do SIG Re(h)abilitar. 
 
 
A estratégia adotada foi estabelecer calendário temático anual, cujo foco no ano de 2018 

foi a Microcefalia, em resposta a uma grave demanda social que o ISD entende como prioritária 
neste momento. O SIG Re(h)abilitar promoveu 09 encontros com duração de cinco (05) horas 
cada, sendo duas (02) horas prévias de discussão com o grupo de origem e três (03) horas 
destinadas à discussão via Rede RUTE. Foram contabilizadas 20 horas no primeiro semestre e 25 
horas no segundo, acima do programado de 40 horas para este item.  

 
 
As instituições inicialmente parceiras do Instituto Santos Dumont (ISD) na primeira edição 

do SIG Re(h)abilitar foram a Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) e Hospital Universitário 
Ana Bezerra (HUAB), ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); a 
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Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Doze (12) profissionais das instituições parceiras cumpriram as 40 horas propostas no 
início da atividade, conforme demonstrado no anexo XI. 

 
O anexo XII apresenta o cronograma de atividades informando e a respectiva instituição 

responsável pela condução de cada encontro. 
 

     
Momentos do SIG Re(h)abilitar: Educação Permanente em Saúde, com equipe multiprofissional e residentes do ISD, 

juntamente com participantes via webconferência. 

 
 
 
Ressalta-se o aumento do número de instituições parceiras ao longo do ano, conforme 

relatório anual da Rede RUTE. Além das instituições vinculadas, o SIG Re(h)abilitar foi 
acompanhado por profissionais das seguintes instituições: 

 
1. Rede SARAH de Belo Horizonte;  

 
2. Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW - UFPB);  

 
3. Hospital Municipal Odilon Behrens (HMOB);  

 
4. Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM-UFES);  

 
5. Hospital do Câncer de Barretos (HCB);  

 
6. Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG – 

UFRJ); 
 

7. Universidade Potiguar (UnP). 
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Tabela 11: Quantitativo de profissionais de instituições parceiras do SIG Re(h)abilitar em 2018 

Instituição Parceira Número de participantes 

Maternidade Escola Januário Cicco 
(MEJC) 11 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN) 13 

Instituto Santos Dumont (ISD) 11 

Hospital Universitário Getúlio Vargas 
(HUGV) da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM) 
10 

Universidade Estadual do Sudoeste de 
Bahia (UESB) 04 

Instituto de Pesquisa Professor 
Joaquim Amorim Neto (IPESQ)  - Parceiro 

UESB 
16 

Total 65 
 

 

 
 
Destaques: Educação e Trabalho Interprofissional          

em Saúde 
 

 

Projetos como cenários de práticas formativas 
 

A educação e o trabalho interprofissional em saúde desenvolvidos no ISD buscam a 
reorientação da formação e do modelo de atenção à saúde na perspectiva da integralidade e da 
humanização do cuidado, da valorização dos usuários e suas necessidades como elementos 
fundamentais para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, seus 
projetos oportunizam a alunos de graduação, residentes e profissionais da saúde, cenários de 
práticas com assistência interdisciplinar, atividades que utilizam tecnologias leves e práticas 
terapêuticas diferenciadas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

 

Serviço Multidisciplinar de Atenção ao Transtorno do Espectro Autista 
(SEMEA) 

 

Atividades ambulatoriais como cenário de prática 

Os atendimentos realizados no SEMEA, em 2018, foram cenário de prática para 75 alunos 
de graduação e residência da UFRN e ao longo do ano o SEMEA atendeu 385 usuários. 
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No segundo semestre de 2018, a equipe multiprofissional do SEMEA recebeu uma 
comitiva de 30 profissionais da área de educação inclusiva da Secretaria Municipal de Educação 
de Ielmo Marinho (RN), que vieram a Macaíba (RN) conhecer o trabalho realizado pelo Serviço 
Multidisciplinar de Atenção ao Transtorno do Espectro do Autismo (SEMEA). Os visitantes 
trabalham como auxiliares de sala dos alunos com necessidades educacionais especiais do 
município de Ielmo Marinho e foram recebidos por preceptores multiprofissionais e supervisores 
de estágio do CEPS Anita Garibaldi, além de alunos de graduação e residentes de programas 
conveniados. 

Visita de comitiva da Secretaria Municipal de Educação de Ielmo Marinho (RN). 

 
 

 
 
Equoterapia Potiguar 

As atividades da Equoterapia Potiguar proporcionaram cenário de prática para 96 alunos 
de graduação.  O projeto iniciou suas atividades em janeiro de 2016, sendo o único no Rio Grande 
do Norte oferecido no âmbito do SUS.  Seu objetivo, enquanto modalidade terapêutica 
complementar, é realizar intervenção interprofissional (fisioterapia e neuropsicologia) para 
aprimoramento das habilidades motoras e de comunicação/interação social e mediar a melhor 
qualidade de vida nos contextos onde o praticante está inserido.  

No fim do ano, nove (09) praticantes finalizaram seu período de acompanhamento na 
Equoterapia Potiguar após dois anos nessa terapia complementar, constituindo a primeira turma 
do projeto. 
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Formatura da primeira turma da Equoterapia Potiguar. 

 

Cartões de natal feitos pelos praticantes da Equoterapia Potiguar. 
 
 
 
 

Arte de Nascer 
 

O Arte de Nascer desenvolve ações de educação em saúde materno-infantil voltadas para 
a comunidade com o emprego de tecnologias leves, sobretudo as diferentes expressões da arte. 
O projeto acontece uma vez por semana com a participação efetiva de estudantes de graduação, 
médicos residentes de ginecologia e obstetrícia e residentes dos programas multiprofissionais. Em 
2018, o Arte de Nascer esteve integrado à UFRN como projeto de extensão e recebeu dois alunos 
bolsistas do curso de Enfermagem, vinculados às atividades.  

Em 2018, foram realizados 31 encontros com participação de 618 pessoas, entre gestantes e 
seus acompanhantes. 
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 Repelente caseiro e natural, atividade do Arte de Nascer com gestantes, alunos de graduação, residentes e equipe 

multiprofissional do CEPS. 

 

No segundo semestre, durante programação 
da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e em 
ocasião do aniversário de 10 anos do CEPS, em 
outubro, o projeto Arte de Nascer promoveu uma 
intervenção educativa e artística com gestantes, 
alunos e residentes a partir de roda de conversa 
abordando temas do universo materno-infantil e da 
mulher. A partir daí, surgiram as ideias para um 
mural que foi executado por artistas convidadas e 
pintado coletivamente pela comunidade do CEPS e 
visitantes. 

 
Processo de execução de pintura coletiva no prédio do CEPS. 
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Desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria com o Mestrado 
Profissional em Ensino na Saúde (MPES/UFRN) 

 

Para o fortalecimento da integração ensino-serviço-comunidade e o desenvolvimento de 
habilidades, competências e atitudes para o desenvolvimento docente, o ISD mantém a parceria 
firmada com o Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES/UFRN). No primeiro semestre 
de 2018, ocorreu a defesa de Mestrado da preceptora médica do CEPS, Carolina Damásio, com a 
dissertação “ ‘Eu não tinha a menor ideia do que eu podia aprender aqui…’ – Educação das 
profissões da saúde e competência cultural”. A defesa aconteceu na própria Comunidade 
Quilombola Capoeiras, em Macaíba (RN), onde a pesquisa foi realizada. A dissertação analisou 
dados do Projeto Barriguda, desenvolvido desde 2015 pelo ISD em Capoeiras, incluindo as 
experiências obtidas na disciplina de graduação “Competência Cultural na Atenção à Saúde da 
Mulher Quilombola”, oferecida de forma inédita no Brasil pelo Departamento de Tocoginecologia 
da UFRN, em parceria com o Instituto Santos Dumont. 

 

     
Carolina Damásio durante defesa da dissertação de Mestrado em Capoeiras; banca do mestrado durante arguição. 

No segundo semestre, a preceptora médica Larissa Rodrigues defendeu a dissertação 
também vinculada ao MPES/UFRN, cujo título é "Avaliação da habilidade de comunicação dos 
estudantes de medicina para o aconselhamento pré-teste HIV no pré-natal", projeto desenvolvido 
no âmbito do Serviço de Atenção Especializada às Gestantes e Crianças vivendo com HIV/AIDS 
(SAE Materno-Infantil) e fortemente vinculado ao QualiAIDS. 

Atualmente, o ISD tem outros três preceptores como mestrandos em Ensino na Saúde e que 
desenvolvem projetos relacionados à atuação do Instituto na formação das profissões da saúde, 
com ênfase na linha de pesquisa Integração Ensino-Serviço-Comunidade. 

Larissa Rodrigues durante defesa da dissertação de Mestrado; banca avaliadora do projeto. 
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Atenção à Saúde Materno-infantil e da Pessoa com Deficiência 
 

O "Anita" completou 10 anos de atuação no Rio Grande do Norte e muitas foram as 
comemorações e agradecimentos, entre eles poder celebrar a marca de mais de 45 mil 
atendimentos realizados em 2018.  

 

CEPS 10 anos  

Homenagem a funcionários e filhos que foram acompanhados no CEPS na história de 10 anos. 

 
Atividades de comemoração de uma década do CEPS. 
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As celebrações de 10 anos do CEPS coincidiram com a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia (SNCT) e tiveram ações de divulgação científica como atividades de portas abertas e 
homenagem a mulheres potiguares pioneiras, com a inauguração da galeria “Lugar de mulher é 
onde ela quiser”, que contou com a presença da Reitora da UFRN, Ângela Paiva, e a primeira 
educadora com síndrome de Down do Brasil, a potiguar Débora Seabra. Além disso, também 
houve momentos de homenagear os parceiros na educação, especialmente os Professores da 
UFRN, alguns pacientes antigos, funcionários, parceiros na comunidade e no poder público. 
 A semana de celebrações foi encerrada com a solenidade de concessão do título de 
cidadão macaibense ao Diretor-Geral do ISD, Reginaldo Freitas Júnior, e também com a pintura 
coletiva do painel oferecido como presente pelo artista plástico e Professor da UFRN, Marcos 
Andruchak, que é pai de um paciente acompanhado pelo SEMEA. O painel foi executado entre 
agosto e outubro de 2018 e alguns momentos do processo podem ser vistos nas imagens abaixo. 

 

Processo de execução do painel de Marcos Andruchak feito especialmente em homenagem ao CEPS. 
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Ao longo de uma década de atuação, o CEPS se firmou como serviço de referência para o 
SUS na atenção à saúde materno-infantil e da pessoa com deficiência e se fortaleceu com a 
adequação da sua infraestrutura, o aprimoramento dos seus processos, a ampliação da oferta de 
serviços e, acima de tudo, assumindo e consolidando o seu papel de "escola" para as profissões 
da saúde.  

No segundo semestre de 2018 foi implantado o Serviço de Bexiga Neurogênica, com a 
contratação de um preceptor médico urologista. O serviço também se constituiu em laboratório de 
pesquisa para o Mestrado em Neuroengenharia do ISD e concretiza objetivos comuns da parceria 
científica firmada com a Fiocruz, a Universidade Baiana, a UFRN, a UFPE e a FESF SUS. O 
CEPS segue agora buscando a consolidação do seu Centro Especializado em Reabilitação e a 
excelência em suas diversas áreas de atuação. Em 2018, o CEPS realizou 45.490 atendimentos 
detalhados abaixo (Tabela 12): 

 
Tabela 12: Quantitativo de atendimentos realizados pelo CEPS em 2018. 

Área de atuação Número de atendimentos 
(%) 

Análises clínicas 2.058 (4,5%) 

Cardiotocografia 398 (0,9%) 

Enfermagem 6.119(13,5%) 

Eletroencefalografia 490 (1,1%) 

Fisioterapia 6.548 (14,4%) 

Fonoaudiologia 5.624 (12,4%) 

Infectologia  717 (1,6%) 

Neurologia infantil 1.345 (3,0%) 

Neurologia Adulto 652 (1,4%) 

Neuropsicologia 2.706 (5,9%) 

Otorrinolaringologia 1.026 (2,3%) 

Pediatria 3.262 (7,2%) 

Pré-natal 5.129 (11,3%) 

Psicologia clínica 3.812 (8,4%) 

Serviço Social 941 (2,1%) 

Terapia Ocupacional 1.072 (2,4%) 

Ultrassonografia 3.299 (7,3%) 

Urologia 292 (0,6%) 

TOTAL 45.490 (100%) 
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Gráfico 02: Evolução do número de atendimentos do CEPS no período de 2014 a 2018. 

 

 

 

Beneficiários do CEPS na semana de seu aniversário de dez anos. 
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Educação para a Ação Social e Comunitária 
 
 
 

  
Alunos da disciplina “Competência Cultural na Atenção à Saúde da Mulher Quilombola” na Comunidade Capoeiras, em 

Macaíba (RN). 

 

Esse programa visa a estruturar ações que integram o Instituto Internacional de Neurociências 

Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi 
(CEPS) e as demandas sociais específicas que emergem das comunidades com as quais o ISD 
interage, com o objetivo principal de aliar os saberes e diversas experiências ao conhecimento 
técnico-científico possibilitando um cenário favorável para o exercício da responsabilidade social. 

 

 

Destaques 
 

Projeto Neurinho 
 

O projeto Neurinho tem como objetivo geral promover apoio institucional ao trabalho 
desenvolvido pela Associação Neurinho, oferecendo suporte assistencial e educacional às 
crianças e seus familiares. Em 2018 foram realizadas diversas atividades, ilustradas nas imagens 
a seguir: 
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Preceptora médica e pediatra do CEPS, Sabrinna Machado, fala sobre “Metabolismo e alimentação na criança com 

deficiência”. 

 

     
Equipes do CEPS e da Associação Neurinho participam de ações do Purple Day, Dia Internacional de Conscientização 

da Epilepsia, em atividades educativas e lúdicas; e em audiência pública sobre o tema na Assembleia Legislativa do 
RN. 

Oficina de Slime para pacientes da Associação Neurinho assistidos no CEPS; evento em que a Neurinho homenageou 
o ISD. 
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A mortalidade materna evitável na perspectiva dos direitos humanos 
 

Em 2018, o ISD buscou a articulação com a "Estratégia Zero Mortes Maternas por 
Hemorragia (0MMxH) no Brasil", um projeto interdepartamental desenvolvido pela Organização 
Pan-americana da Saúde (OPAS/OMS) e Ministério da Saúde, inserido na agenda dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). O então Diretor de 
Ensino e Pesquisa do ISD, Reginaldo Freitas Júnior, participou do "II Treinamento de Instrutores 
Nacionais da Estratégia 0MMxH MS OPAS OMS", ocorrido em Belo Horizonte (MG), no período 
de 28 a 30 de maio, para obter a qualificação e certificação como instrutor nacional da 
OPAS/OMS para o Brasil. 

     
Reginaldo Freitas Júnior durante “II Treinamento de Instrutores Nacionais da Estratégia 0MMxH MS OPAS OM”, Belo 

Horizonte (MG). 

O objetivo maior é estreitar a interação e somar esforços com essas instituições no sentido de 
multiplicar as ações de educação em saúde sobre as técnicas e intervenções exitosas de 
promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento oportuno e adequado da hemorragia pós-parto no 
intuito de reduzir mortes maternas por essas causas. Os dados oficiais mostram que a hemorragia 
pós-parto é uma das principais causas de morte materna evitável no Brasil, por isso, faz-se 
necessário o fortalecimento das competências dos profissionais de saúde para melhorar a 
qualidade da atenção às mulheres expostas a esse risco. É nesse sentido que, no segundo 
semestre de 2018, o ISD participou, no período de 03 e 04 de agosto, do Terceiro Curso Estadual 
0MMxH, em São Luís/MA. O Instituto também articulou a inserção do tema na 31ª Jornada de 
Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte, que ocorreu nos dias 09 e 10 de agosto, como 
plano multiplicador da Estratégia no estado. Além disso, em 2018 houve o início das atividades do 
Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Macaíba (RN), 
ocorrido em 13 de dezembro com reunião de profissionais e gestores da saúde, nos âmbitos 
municipal e estadual. O ISD integra o referido comitê como "entidade da sociedade civil 
organizada que atende gestantes e crianças classificadas como alto risco".  

Reunião do Comitê Municipal de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de Macaíba (RN) 
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Fazendo Direito(s) 
 

O projeto Fazendo Direito(s) surge como uma ferramenta que visa a impulsionar 
estratégias para a prevenção e redução da violência contra crianças, adolescentes e mulheres 
vítimas de violência sexual. O ISD tem atuado como catalisador da intersetorialidade necessária 
para o enfrentamento das complexas questões relacionadas à violência de gênero, articulando 
ações junto aos segmentos sociais da Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, 
Poder Judiciário e Controle Social.  

Em 2018, o projeto acolheu 16 vítimas de violência sexual, sendo 05 mulheres e 11 
crianças. 

 

     
Ação educativa realizada com pacientes na sala de espera do CEPS conduzida pela equipe multiprofissional do 
Fazendo Direito(s); preceptora multiprofissional do CEPS durante entrega do Prêmio “Devolver para Reparar”. 

 

O grande destaque do projeto em 2018 foi a premiação no edital do Juizado Especial 
Criminal de Macaíba (RN) na ação "Devolver para Reparar", que beneficia instituições prestadoras 
de serviços relevantes à sociedade por meio do repasse de verba oriunda de penas pecuniárias. 
O aporte financeiro de R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundo das penas pecuniárias aplicadas por 
meio das multas aos condenados pelo Poder Judiciário estadual, foi destinado à aquisição de 
materiais educativos e de expediente utilizados nas ações do Fazendo Direito (s). 

 

Programa Barriguda 
No ano de 2018 o Barriguda passou a integrar a diversidade de Programas da UFRN, por 

meio do edital Proex 003/2018 para Seleção de Programas de Extensão. A ascensão ao status de 
Programa de Extensão universitário permite articular as atividades desenvolvidas por variados 
projetos de extensão e possibilita a ampliação do espectro de interação do ISD para além do 
âmbito da Saúde, com a incorporação de novas atividades de extensão nas áreas de Educação, 
Antropologia, entre outras. 

O programa Barriguda é desenvolvido pelo ISD desde 2015 na comunidade quilombola 
Capoeiras, no Município de Macaíba (RN). Profissionais do Instituto Santos Dumont, docentes e 
alunos da UFRN realizam semanalmente atendimentos de pré-natal e outras estratégias de 
promoção e prevenção em saúde, com o intuito da melhoria da saúde materno-infantil no contexto 
quilombola.  
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Em maio de 2018, o Barriguda foi anunciado vencedor da premiação “Projects That Work” 
promovido pela organização internacional Faimer (Foundation for Advancement of International 
Medical Education and Research) que elegeu cinco projetos mundiais capazes de mudar a saúde 
de comunidades socialmente vulneráveis. Em agosto, o Barriguda foi apresentado na Irlanda, na 
conferência internacional The Network: Towards Unity for Health TUFH, para receber o prêmio e 
também foi agraciado como o melhor pôster do evento. 

 
Equipe do Barriguda durante apresentação do projeto na Irlanda; prêmio de melhor pôster do evento. 

 

Também nesse ano, três artigos sobre os primeiros resultados acadêmicos do projeto 
desde sua implantação foram publicados: 

● Revista Brasileira de Educação Médica, em junho de 2018, com o título 
“Incorporando a Competência Cultural para Atenção à Saúde Materna em 
População Quilombola na Educação das Profissões da Saúde”; 

● Publicação digital da Organização Pan-Americana da Saúde, da Série SUS que dá 
certo 5, lançada em dezembro de 2018, com o título “Participação social na 
atenção integral à saúde das mulheres. Experiências premiadas no laboratório de 
inovação sobre participação social na atenção integral à saúde das mulheres;  

●  Barriguda Project: Incorporating Cultural Competence into Education of Health 
Professions (Social Innovations Journal – Issue 50 – 13 August 2018). 

Capas de duas publicações que contêm artigos sobre o Projeto Barriguda. 
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Alcance dos Programas de Integração Ensino-Pesquisa-
Extensão e de Educação para a Ação Social e Comunitária 

 

 
 

 

Evento de educação em saúde sobre a doença de Parkinson no Parque das Dunas, Natal (RN), promovido pela equipe 
multiprofissional do CEPS, com a participação de residentes do ISD, alunos de graduação e comunidade.  

 

O trabalho da equipe multiprofissional do Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita 
Garibaldi (CEPS), assim como a presença dos discentes de graduação e residentes, beneficiou 
7.875 pessoas no ano de 2018, distribuídos conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 13: Número de pessoas diretamente atingidas pelos Programas do CEPS em 2018. 

Projeto / Atividade Número de 
Beneficiários 

Arte de Crescer 60 

Arte de Nascer 618 

Barriguda 72 

Alunos de residência médica e/ou multiprofissionais 60 

Estágios curriculares para alunos de graduação 284 

Educação Permanente de Profissionais de Saúde 
 

QualiAids 
Transtorno do Espectro Autista 
Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência  

 
 

58 
61 
65 

Neurinho 59 

Fazendo Direito(s) 309 

SEMEA 385 

Beneficiários diretos do CEPS Anita Garibaldi 5.844 

Total de pessoas diretamente assistidas pelo ISD 7.875 
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Destaques: Educação Interprofissional em Saúde e Educação 
para a Ação Social e Comunitária 

 
 
 

Hansel Hernández, mestrando em 
neuropsicologia na Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México, esteve 
durante um mês em intercâmbio na UFRN 
e também no CEPS.  

 

 
 
 
Residentes da EMCM/UFRN recebem 
menção por trabalho desenvolvido em 
estágio no CEPS, durante IV Simpósio de 
Farmácia Clínica e Prescrição 
Farmacêutica,       em Aracaju (SE). 
 

 

 

 
A Conferência Magna do I Congresso 
Nacional de Reabilitação do Piauí, foi 
realizada pelo Neurocirurgião e Coordenador 
do Centro Especializado em Reabilitação do 
ISD, Hougelle Simplício, que falou sobre o 
tema “Interface exoesqueleto e cérebro”. Em 
outro momento, ele ofereceu uma das 
conferências magistrais do Congresso, 
abordando a temática “Perspectivas de 
engenharia para reabilitação”, onde mostrou 

o trabalho desenvolvido pelas unidades do Instituto Santos Dumont, tanto na pesquisa 
científica, quanto na área clínica.  
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Em 2018, o CEPS promoveu a II Jornada – 
Intervenção Multiprofissional na Bexiga 
Neurogênica, cujo tema foi “Bexiga 
Neurogênica e as disfunções congênitas na 
infância”. Além da equipe multiprofissional 
do CEPS, o evento contou com palestra de 
convidados externos, tais como o Professor 
da UFBA, Ubirajara Barroso Júnior.   
 
 
 
 
 
 

 
Equipe do Instituto Santos Dumont (ISD) 
participa do XII Seminário de Reabilitação 
promovido pelo Centro de Reabilitação 
Infantil e Adulto do Rio Grande do Norte 
(CRI/CRA), em Natal (RN). Preceptores e 
residentes do Centro de Educação e 
Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi (CEPS) 
e pesquisadores do Instituto Internacional de 
Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS) 
integraram a mesa-redonda: “Inovações e 
suas aplicabilidades na atenção à pessoa 
com deficiência”.  
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Comunicação e Divulgação Social 

Carolina Kunicki, Pesquisadora do IIN-ELS, fala sobre o V Simpósio de Neuroengenharia em entrevista            
à TV Universitária, da UFRN. 

 

Esse Programa tem o objetivo de planejar, executar e avaliar continuamente as ações 

de comunicação institucional do ISD, de acordo com o Planejamento Estratégico e o Plano de 
Comunicação da Instituição. Em seu segundo ano de trabalho, a Assessoria de Comunicação 
(Ascom) do ISD vem exercendo o papel de interlocução com a sociedade e stakeholders 
importantes, entre eles a Imprensa, no intuito de ampliar o conhecimento do público acerca do que 
é feito no dia a dia do ISD. Em 2018, as ações em destaque da Ascom estão listadas abaixo: 

  

Produção de conteúdos jornalísticos e divulgação nas redes sociais 

 
 Em 2018, foram produzidas 55 reportagens no website. Em 2018 foram publicadas 189 

postagens em cada uma das redes sociais do Instituto (facebook, instagram e twitter). Esse ano 
marca o alcance do número de mais de cinco mil curtidas na Fanpage do ISD no Facebook 
(http://facebook.com/isdnarede), a rede social com maior número de seguidores.  

Entre o primeiro e o segundo semestre foi notável a diferença de interação do público, que 
passou a ser maior no Instagram, devido, em parte, ao uso crescente da ferramenta Stories (fotos 
e vídeos de 15 segundos disponíveis por 24 horas), o que tem aumentado a visibilidade de 
conteúdos específicos sobre atividades promovidas pela Instituição. O ano também consolida o 
uso do whatsapp, de forma individual ou em grupos, para expandir a repercussão dos conteúdos 
relativos ao ISD. 

http://facebook.com/isdnarede
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Entrevistas de interlocutores do ISD 
  

Com o trabalho de maior diálogo realizado com a imprensa, especialmente a local, os 
profissionais do ISD frequentemente têm sido procurados como referência para falar sobre 
assuntos nos quais o Instituto atua. Além disso, releases e sugestões de pauta enviados pela 
Ascom têm sido aceitos e transformados em notícias em diversos veículos de imprensa. 

 

 

Em sentido horário: Entrevista sobre epilepsia para a afiliada da Tv Globo no RN; Matéria especial no Boletim 
da UFRN sobre o Programa Barriguda; Reportagem especial do Canal Saúde, da Fiocruz, sobre o Barriguda; Entrevista 
sobre mortalidade materna evitável para a Rádio Nacional de Brasília e Rio de Janeiro; Entrevista sobre o Fazendo 
Direito(s) para a Tv Futuro (local). 
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O V Simpósio de Neuroengenharia conseguiu espaço em distintos veículos locais, tendo 
sido divulgado na TV Universitária e Rádio Universitária, da UFRN, além do portal Nossa Ciência. 

 Edgard Morya em entrevista para a equipe do Portal Nossa Ciência durante o V Simpósio de 
Neuroengenharia. 

 

Em reportagem de aproximadamente 15 minutos, o Programa Rota Intertv, exibido no dia 15 de 
dezembro de 2018 na afiliada da Rede Globo do Rio Grande do Norte, mostrou um pouco do 
trabalho realizado no Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra (IIN-ELS), em 
Macaíba (RN). O repórter Léo Souza entrevistou pesquisadores, alunos do mestrado em 
neuroengenharia e funcionários do Instituto, abordando especialmente a história do 
mestrando macaibense José Firmino, que está em formação no Instituto Santos Dumont (ISD) há 
aproximadamente 11 anos. Vídeo disponível em: 
http://www.institutosantosdumont.org.br/2018/12/19/rota-intertv-iin-els/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bastidores das gravações do programa Rota Intertv realizadas no IIN-ELS em novembro de 2018. 

 

http://gshow.globo.com/Inter-TV-RN/Rota-Inter-TV
http://www.institutosantosdumont.org.br/instituto-neurociencias/
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Conteúdo audiovisual 
  
Em 2018, pode-se destacar a realização de uma série de vídeos curtos, lançados durante a 
SNCT, com depoimentos da equipe multiprofissional do IIN-ELS e do CEPS, abordando algumas 
áreas de atuação do ISD e relacionando-as ao tema da Semana, que foi “Ciência para redução 
das desigualdades” (Vídeos disponíveis em: facebook.com/isdnarede). Além disso, foi produzido e 
lançado em 2018, um material sobre a clínica de Parkinson do CEPS, com depoimentos de 
pacientes e familiares atendidos em seu Centro Especializado em Reabilitação. O vídeo está 
disponível em: https://youtu.be/k3VO0pPebjQ. 
 
O ano iniciou com uma ação de entrada ao vivo em todas as redes sociais do ISD que possibilitou 
a interação de dois pesquisadores do IIN-ELS com o público, para esclarecer dúvidas acerca do 
Mestrado em Neuroengenharia. Vale ressaltar que os vídeos com a lista dos aprovados no 
Mestrado em Neuroegenharia são, no momento, as peças de divulgação do ISD com maior 
visibilidade. A tradição é que os próprios mestrandos criem a história dos vídeos de boas-vindas 
aos novos colegas, tendo o apoio da Ascom nas gravações e edição do material bruto. 
 
 
18/01/2017 – Vídeo: 12.257 visualizações (status: Facebook, Fevereiro de 2019): 
https://www.facebook.com/ISDnarede/videos/1082953221831860/ 
 
19/06/2017 - Vídeo 2 com 13.170 visualizações (status: Facebook, Fevereiro de 2019): 
https://www.facebook.com/ISDnarede/videos/1230574443736403/ 
 
23/01/2018 - Vídeo 3 com 6.144 visualizações (status: Facebook, Fevereiro de 2019):  https: // 
www facebook.com/ISDnarede/videos/1422089537918225/ 
 
29/06/2018 - Vídeo 4 com 7.434 visualizações (status: Facebook, Fevereiro de 2019):  https: // 
www.facebook.com/ISDnarede/videos/1583513578442486/ 
 
 

 
 

Um dos vídeos de divulgação dos aprovados no mestrado em neuroengenharia faz alusão à série Stranger Things. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/k3VO0pPebjQ
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Acompanhamento na suspensão dos CECs 

 
De dezembro de 2017 a janeiro de 
2018, a Ascom manteve especial 
atenção às demandas de imprensa 
relativas à suspensão das 
atividades dos Centros de 
Educação Científica (CECs). Foi 
elaborada uma lista de perguntas e 
respostas aprovada com a 
Diretoria do Instituto e os devidos 
interlocutores da Instituição foram 
preparados pela Ascom para as 
demandas de entrevistas que 
surgiram. Os principais veículos de 

imprensa do estado divulgaram a notícia e o esforço da Assessoria de Comunicação do ISD foi 
dialogar com os colegas jornalistas, informando sobre a suspensão dos CECs, chamando atenção 
para a continuidade das ações do IIN-ELS e do CEPS. Destacam-se as seguintes reportagens: 
 
• Intertv Cabugi, afiliada da Rede Globo: (15/12/2017): 
https://youtu.be/Kx98kyhkq6U?t=14m31s; 
• Jornal Tribuna do Norte (06/01/2018): 
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/educaa-a-o-cienta-fica-do-isd-em-natal-e-maca-a-ba-a-
suspensa/401605 
  
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/instituto-de-neurocia-ncias-e-ceps-tera-o-apor-te-do-
mec/401604) 
  
• TV Universitária, afiliada da TV Cultura e TV Brasil (13/01/2018): 
https://youtu.be/Ee1UWGFCBWg 

 

 Memória Institucional  
  Um repositório online, criado na plataforma drive do Google, armazena conteúdo 
histórico do ISD e pode ser acessado por pessoas específicas autorizadas pela Diretoria do ISD. 
Como esforço do projeto a ser destacado no primeiro semestre está um vídeo institucional com 
dados do primeiro ciclo do Contrato de Gestão com o MEC (2014-2017) e disponível na página 
“História do ISD” no website institucional: http://www.institutosantosdumont.org.br/isd/historia-isd/ 
 
  As ações do Projeto Memória Institucional também contemplaram a coleta de 
dados históricos referentes aos 10 anos do CEPS e a articulação de uma série de ações para a 
semana de celebração de seu aniversário, tais como compilação de imagens para a exposição 
dos monóculos e das portas abertas, além de depoimentos dos funcionários mais antigos e 
primeiros pacientes do CEPS. A Ascom também foi responsável pelas diretrizes iniciais e 
acompanhamento da confecção de materiais institucionais vinculados a esse momento, como a 
placa de homenagem, as portas abertas e a galeria “Lugar de mulher é onde ela quiser”. 

http://www.institutosantosdumont.org.br/isd/historia-isd/
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Instalação de monóculos com fotos de vários momentos dos 10 anos do CEPS; primeira funcionária do CEPS 
recebendo a placa durante solenidade de homenagem a antigos funcionários e parceiros da educação. 

 

Galeria de mulheres potiguares pioneiras; instalação portas abertas, que traz dados sobre o CEPS. 
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Desenvolvimento, Gestão e Operação 
 

 

Esse programa envolve a implementação de projetos de natureza estratégica e tática 

que permitam o aprimoramento dos mecanismos de governança e de gestão do ISD. Essa 
iniciativa inclui atividades administrativas e de operação, com adoção de boas práticas gerenciais 
e evolução da gestão por processos para todas as unidades que compõem o ISD. 

Apresenta-se a seguir uma síntese das principais iniciativas desenvolvidas no ano de 
2018: 

 

ADITIVOS 2018 

O ano de 2018 foi marcado por severas restrições financeiras que exigiram flexibilidade e 
austeridade na gestão dos recursos do ISD. Com a liberação do orçamento de R$ 12 milhões em 
agosto de 2018 foi possível recompor a reserva de operação para o nível de até cinco meses em 
2019, como poderá ser observado no item da Gestão Orçamentária e Financeira. 

Em 21 de novembro de 2018, foi firmado o 6º Termo Aditivo que prorroga o Contrato de 
Gestão até 31 de dezembro de 2019 e altera a cláusula de Propriedade Intelectual, conforme 
determinação do Tribunal de Contas da União. 

O ISD tem envidado todos os esforços e trabalhado em conjunto com a área técnica do 
MEC, objetivando a firmatura do 7º Termo Aditivo que garanta recursos para a operação regular 
do ISD durante o ano de 2019. 

 

CAMPUS DO CÉREBRO 

Desde o final de março de 2018 o IIN-ELS e Sede Administrativa passaram a operar no 
Campus do Cérebro. A transferência foi realizada com apoio e mobilização das equipes 
administrativa, de engenharia e de tecnologia da informação, sendo concluída com sucesso e 
dentro do orçamento e prazo definidos. 

 

DEVOLUÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA LYGIA MARIA 
ROCHA LAPORTA 

Em 20 de dezembro de 2018 foi expedido Ofício n. 024/2018 ao Ministério da Educação e 
à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em que o ISD reforça seu interesse em 
cooperar com as respectivas instituições para que haja prosseguimento, dentro dos trâmites legais 
e diante da inexistência de previsão orçamentária para sua implantação e operação, da 
formalização da entrega do edifício originalmente projetado para a Escola de Educação Básica 
Lygia Maria Rocha Laporta à Universidade. 
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CEBAS - CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA 
ÁREA DE SAÚDE  

O CEBAS é concedido pelo Ministério da Saúde a pessoas jurídicas de direito privado, 
sem fins lucrativos, reconhecidas como Entidade Beneficente de Assistência Social para a 
prestação de serviços na Área de Saúde. A obtenção do CEBAS possibilita a isenção das 
contribuições sociais e a celebração de convênios com o poder público, dentre outros e foi 
concedido ao ISD pela Portaria 1.592 de 4 de outubro de 2018, publicada no DOU, Seção I, 
página 67 de 10 de outubro de 2018. 

A estimativa de economia ao ISD é da ordem de R$ 2 milhões/ano com as seguintes 
isenções: i) INSS Patronal (20%) e risco previdenciário; ii) PIS sobre folha de pagamento (1%); iii) 
COFINS sobre aplicações financeiras e iv) IR e IOF sobre aplicações financeiras. Esses recursos 
serão destinados prioritariamente para a recomposição da reserva operacional e contratação de 
novos pesquisadores. 

Placas em referência ao CEBAS estão instaladas no CEPS e IIN-ELS. 

 

PRONAS/PCD - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À ATENÇÃO DA SAÚDE DA 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

O PRONAS/PCD foi desenvolvido para incentivar ações e serviços desenvolvidos por 
entidades, associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que atuam no campo da 
oncologia e da pessoa com deficiência. O intuito é ampliar a oferta de serviços e expandir a 
prestação de serviços médico-assistenciais; apoiar a formação, o treinamento e o 
aperfeiçoamento de recursos humanos – em todos os níveis; e realizar pesquisas clínicas, 
epidemiológicas, experimentais e socioantropológicas. 
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O ISD foi credenciado junto ao PRONAS/PCD visando captar recursos de incentivos fiscais 
concedidos a empresas para as ações e serviços de reabilitação da pessoa com deficiência. 
Nesse sentido, serão submetidos projetos ao Ministério da Saúde no ano de 2019, que uma vez 
aprovados estarão aptos ao financiamento por empresas. 

 

REDE DE ALTA VELOCIDADE 

O ISD foi credenciado junto à Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para acesso à 
internet de alta velocidade. Em face disso, por intermédio de Termo de Convênio assinado com a 
UFRN e seu Ponto de Presença junto à RNP, o ISD está utilizando a infraestrutura das redes 
metropolitanas de alta velocidade, a Giga Natal e sua extensão, a Giga Metrópole, representando 
significativo ganho de conectividade. 

 

PESSOAL 

O ISD encerrou o ano com 55 colaboradores assim distribuídos nas seguintes carreiras: 
 

Tabela 14: Quadro de Pessoal por Carreira – posição em 31 de dezembro de 2018. 

 
 

 A expressiva redução do quadro de pessoal é decorrente da suspensão das atividades 
dos Centros de Educação Científica, conforme decisão do MEC, em dezembro de 2017, de 
interromper o financiamento dessas atividades para o ano de 2018 e, com isso, fechar as 1.400 
vagas para alunos do ensino fundamental II das cidades de Natal- RN, Macaíba-RN e Serrinha-
BA, além do necessário ajuste ocorrido em decorrência de adequações orçamentárias, ano a ano, 
como pode ser observado na tabela a seguir: 
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Tabela 15: Evolução do Quadro de Pessoal – 2014 a 2018. 

 
 

Cabe destacar que 23 profissionais especializados para os serviços de atenção ambulatorial, 
realização de diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologias 
assistivas foram contratados para atuação no Centro Especializado em Reabilitação (CER-III), 
atuam como supervisores de estágio e oneram fonte de recurso específica do Ministério da 
Saúde. Assim estão distribuídos nas seguintes carreiras: 

 
Tabela 16: Profissionais contratados para atuar no CER / CEPS. 

 
 

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Os dispêndios de operação, implantação do Campus do Cérebro e encerramento das 
atividades dos Centros de Educação Científica totalizaram R$ 14,6 milhões, conforme 
demonstrado na tabela abaixo por categoria de despesas e unidades: 
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Tabela 17: Execução orçamentária - 2018 

 
 

Os gastos com pessoal representaram 46% dos gastos de operação. Os dispêndios de 
custeio são predominantemente contratos de prestação de serviços, incluindo segurança 
patrimonial e vigilância (R$ 1,2 milhão), limpeza e conservação (R$ 197 mil) e energia elétrica (R$ 
337 mil). A seguir, demonstram-se as despesas pelo fluxo de caixa: 

 

Tabela 18: Fluxo de Caixa – 2018. 
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Os saldos financeiros acumulados no ano podem ser observados a seguir: 

 
Tabela 19: Saldos financeiros e Reserva de Contingência. 

 
 

Observa-se que o saldo de operação permite a manutenção das atividades mínimas por 
até 5 meses no ano subsequente e a reserva de contingência é suficiente para cobrir o saldo de 
implantação do Campus do Cérebro e os eventuais custos de descontinuidade das atividades. 

 

OUTRAS FONTES DE RECURSOS 

O Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, por meio do Convênio 
firmado com a Prefeitura Municipal de Macaíba recebeu R$ 189,4 mil relativo aos atendimentos 
realizados no ano de 2018 pelo Sistema Único de Saúde e R$ 230 mil para atendimento 
referencial de Sífilis, Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovirus e vírus Herpes. 

Os recursos previstos para a operação do Centro Especializado em Reabilitação (CER III) 
foram integralmente recebidos e somaram R$ 2,4 milhão, conforme Termo de Convênio entre o 
Fundo Municipal de Saúde e o ISD. 

 
Solenidade do prêmio “Devolver para reparar” em que a equipe do projeto Fazendo Direito(s) foi contemplada. 
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No período ainda foram recebidos R$ 430 mil em bolsas, R$ 130 mil em Editais, R$ 26 mil 
relativo às inscrições ao processo seletivo de Residência Multiprofissional do ISD, R$ 10 mil do 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca do município de Macaíba/RN para o projeto 
"Fazendo Direitos" e outros R$ 10,9 mil de doação particular ao ISD, além de outras fontes, como 
pode ser observado em síntese no quadro a seguir: 

 
Tabela 20: Outras Fontes de Recursos. 

 
 

ORÇAMENTO 2019 

Diante das indefinições com relação à renovação do Contrato de Gestão para o novo ciclo 
de 2019-2023, optou-se por apresentar o orçamento anual 2019 com a premissa de continuidade 
das atividades do ISD diante dos recursos previstos no Projeto de Lei Orçamentária do referido 
ano que montam R$ 12 milhões, valor igual ao da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2018. 

A principal fonte de recurso prevista é o Contrato de Gestão firmado entre o ISD e 
Ministério da Educação (MEC) com o seu uso detalhado por natureza: i) pessoal, incluindo 
salários, encargos e benefícios dos funcionários; ii) custeio, incluindo contratos e serviços, 
materiais e insumos e viagens nacionais e internacionais; e iii) investimentos, incluindo reformas, 
instalações laboratoriais de ensino e pesquisa e equipamentos. 

As outras fontes de recursos como, rendimentos financeiros, convênio SUS e do Centro 
Especializado em Reabilitação (CER-III), possuem destinação específica, a saber: i) composição 
da reserva de contingência do ISD; ii) custeio do atendimento realizado pelo CEPS; e iii) operação 
e custeio do CER-III. 

Sob a perspectiva das especificidades das unidades do ISD, foram consideradas: i) a 
manutenção das atividades de ensino e pesquisa do CEPS; ii) consolidação da área de pesquisa 
do IIN-ELS com a contratação de pesquisadores; e iv) projeção vegetativa dos gastos de pessoal 
e gestão. 
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O quadro resumo do Orçamento 2019 pode ser observado a seguir: 
 

 

Tabela 21: Resumo do orçamento do ISD para 2019. 
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Implementação e Consolidação de Infraestrutura 
 

 
Promover o desenvolvimento institucional do ISD e de suas unidades é um objetivo 

primordial para a gestão do Instituto. Para isso, trabalhou-se fortemente no ano de 2018 nas 
adequações das estruturas e instalações de educação e pesquisa em neurociências, 
neuroengenharia, saúde materno-infantil e da pessoa com deficiência. O foco principal foi a 
finalização das obras do Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily safra (IIN-ELS) no 
Campus do Cérebro, que possibilitou sua mudança para as novas instalações, em março de 2018. 

Segue abaixo o resumo das principais melhorias de infraestrutura realizadas em 2018: 

 

IIN-ELS / CAMPUS DO CÉREBRO 

Com os recursos previstos no 3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão no valor de R$ 6,8 
milhões, o primeiro trimestre de 2018 registra um marco na história do ISD. A transferência das 
instalações laboratoriais do IIN-ELS para o Campus do Cérebro, pode ser observada a seguir: 

 

     
 

     
     

Mudança do IIN-ELS para o Campus do Cérebro, instalação de laboratórios e atividades acadêmicas e de pesquisa. 

 
Para que as atividades de pesquisa do IIN-ELS fossem desenvolvidas dentro do padrão 

desejado e atendendo às exigências dos respectivos órgãos reguladores, foram desempenhadas 
as seguintes ações estruturais: 
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● Adequação do sistema de proteção contra incêndio existente às novas exigências do 
Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, através da ampliação da rede de 
sprinklers, instalação das bombas de recalque, bem como guarda corpo e corrimão para 
as escadas de emergência externas. 

     
 Rede de sprinklers e outras adequações nas instalações de combate a incêndio. 

 

 

● Pintura, iluminação e demarcações de vagas no subsolo do prédio do IIN-ELS, incluindo 
vagas para pessoas idosas e com necessidades especiais, de acordo com a legislação 
vigente. 

 

     
Demarcações de vagas no subsolo do prédio do IIN-ELS. 

 
 

● Execução de quatro (4) novos sanitários adaptados para pessoas com necessidades 
especiais, atendendo à NBR 9050/2015. 

       
Adequações nos banheiros para pessoas com deficiência. 
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● Instalação de fibra ótica interligando o Centro de Educação e Pesquisa em Saúde e o 
IIN-ELS, no Campus do Cérebro, otimizando a comunicação e interação entre as 
unidades. 

● Instalação de cabeamento estruturado e ativação de internet. 
 

     
 Instalação de servidores do Centro de Processamento de Dados (CPD). 

 

● Instalação de sinalização visual externa na fachada principal, bem como a sinalização 
interna nas áreas administrativas, salas de aula e laboratórios. 
 

     
Sinalização externa e interna do Prédio do IIN-ELS, no Campus do Cérebro. 

 

● Conclusão das obras necessárias para a transferência da equipe administrativa, de 
serviços gerais e manutenção, tais como vestiários, refeitórios, copa e escritório. 

     
 Sala a equipe administrativa e áreas comuns. 
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● Colocação em marcha do sistema de climatização em áreas especiais como biotério de 
ratos e camundongos e salas de cirurgia. 

     
Sistema de climatização em áreas especiais como biotério de ratos e camundongos e salas de cirurgia. 

 

● Conclusão de obras e início de funcionamento do biotério de saguis, com teto removível 
e tela anti-mosquito para maior conforto e proteção dos animais. 

 
● Colocação em marcha da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com circuito fechado 

e reuso 100% dos efluentes. Em junho, o Campus do Cérebro recebeu a Licença de 
Operação concedida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e meio Ambiente do 
RN (IDEMA), comprovando que todas as obras e instalações estão de acordo com a 
legislação ambiental vigente. 
 

 
 Estação de Tratamento de Esgoto do IIN-ELS. 

 

● Instalação de geradores para assegurar o fornecimento de energia para a continuidade 
das atividades, na hipótese de interrupção temporária desse serviço por parte da 
concessionária. 

       
Geradores elétricos do IIN-ELS. 
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Adicionalmente, foram realizadas as seguintes atividades: 

 

● Instalação de bombas e ativação de 02 poços, instalação de bebedouros para pessoas 
com deficiências e bombas e filtros dos espelhos d’água;  

● Implantação do sistema de controle de acesso ao campus com instalação de portões na 
rotatória e centro de pesquisa, câmeras e monitoramento de circuito fechado de TV;  

● Plantio de grama em áreas de taludes e acesso ao IIN-ELS; 
 

 

 
Instalação de bomba em poço e 
ramal hidráulico para irrigação 

 

 
Início da montagem de filtros e bombas dos 

espelhos d’água 

 

 
Bomba e filtros instalado nos 

espelhos d’água 
 

 

 
Abrigos de bomba e filtros 
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Instalação de portão automático e controle 

de acesso aos prédios da escola e IIN-
ELS 

 

 
Interfone e receptor para controle 

acesso 
 

 
Instalação de 02 portões para veículos, 

formando uma clausura e 02 portões para 
pedestres, na entrada do IIN-ELS 

 

 
Segundo portão da clausura na entrada 

do IIN-ELS 

 
 

 
Câmeras de CFTV instaladas no Campus do 

Cérebro 

 

 
Monitoramento de CFTV na portaria 

do IIN-ELS 
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Acerto de terreno para plantio de grama 

 

 
Início do plantio de grama 

 

 
Grama plantada próxima a entrada do IIN-

ELS 
 

 

 
Plantio de grama em taludes 

 
 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISA EM SAÚDE ANITA GARIBALDI 
 

O CEPS também deu sequência, no ano de 2018, ao aprimoramento em suas instalações 
para melhor desempenhar suas ações de educação em saúde materno infantil e da pessoa com 
deficiência. 

 

● Construção de marquises do prédio principal e anexos, fortalecendo a identidade visual da 
unidade. 
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Momentos antes e depois da instalação de marquise na entrada de funcionários do CEPS (superior), outras marquises 

construídas (inferior). 

 

● Instalação de rede de hidrantes e melhorias nas instalações de combate a incêndio, 
atendendo as exigências do Corpo de Bombeiros Militar do RN 

 

     
Melhorias nas instalações de combate a incêndio do prédio do CEPS. 

 

● Instalação de esquadrias de alumínio na área ampliada da unidade 
 

     
Instalação de esquadrias de alumínio no prédio do CEPS. 

 

Ainda no ano de 2018, foram realizadas as seguintes atividades: 

● Hidrojateamento e pintura externa do prédio principal;  
● Manutenção interna do prédio principal com troca de piso e pintura;  
● Troca de cerca da fachada principal e construção de muro para mural do artista plástico 

Marcos Andruchack; 
● Construção de calçada e pavimentação externa, na fachada principal; 
● Aumento da reserva de água potável com instalação de reservatório inferior ; 
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Fachadas externas muito sujas 

 

 
Fachada passando por tratamento e 

pintura 
 

 
Fachada passando por tratamento e 

pintura  

 

 
Fachada depois de tratamento e pintura 

 
 

 
Cerca antiga  

 

 
Cerca nova 

 

 
Construção de cerca nova e muro do 

painel 

 

 
Calçadas externas, cercas e muro do 

painel 
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Área externa do CEPS antes da 

pavimentação 

 

 
Área externa do CEPS depois da 

pavimentação 
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PARTE III – Quadro de Metas e Indicadores de 
Desempenho 

 
  

# INDICADOR PESO ANO 2018 

PACTUADO REALIZADO 

1 Índice de aproveitamento de egressos 3 100% 87,5% 

2 Produção científica autorada por colaboradores 
do ISD (IIN-ELS e CEPS) em periódicos indexados 
per capita 

3 0,6 1,2 

3 Proporção de pesquisadores-autores de 
publicações 

2 > 80% 100% 

4 Taxa de conclusão da pós-graduação 2 100% 96% 

5 Nota da CAPES 2 3 3 

6 Índice de ocupação das instalações por 
pesquisadores externos 

1 3% 2,9% 

7 Custo relativo da pós-graduação em 
neuroengenharia 

1 > 40% 48,6% 

8 Índice de impacto da educação em saúde 3 - - 

9 Quantidade de alunos de residência médica e 
multiprofissional 

3 40 60 

10 Quantidade de estágios curriculares para alunos 
de graduação 

2 270 284 

11 Quantidade de profissionais de saúde 
participantes em atividades de educação 
permanente 

2 75 71 

12 Alavancagem das fontes de recursos financeiros 3 20% 29% 

13 Custos administrativos 3 15% 14% 
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Indicador 1: Índice de aproveitamento de egressos 
Fórmula de cálculo: [quantidade de egressos aproveitados no mercado de trabalho (setor 
produtivo ou academia) no ano X +1] / [quantidade de egressos no ano X] * 100 
Comentários: 
Entre os 8 (oito) egressos do ano de 2017 (ano X), 7 (sete) estão em atividade e 1 (um) estudando 
para o ingresso no doutorado, representando 87,5% de aproveitamento dos egressos no mercado 
de trabalho. As atuais atividades dos egressos podem ser observadas na tabela a seguir: 
 
# RELAÇÃO DE EGRESSOS ATIVIDADE ATUAL EM ATIVIDADE? 

1 Bruno Braz Garcia Médico na rede privada - Hospital Antônio Prudente, rede 
Hapvida (Natal-RN) - e pública - Programa Saúde da 
Família (Prefeitura de Boa Cica-RN) 

Sim 

2 Caroline Stéphanie Cabral Silva Preparando-se  para seleção de doutorado nos Estados 
Unidos 

Não 

3 Celina Angelia dos Reis Paula Neuropediatra no Centro de Especialidades Integradas 
Leste II (Natal-RN), na AMI - Assistência Médica Infantil 
(Natal-RN) e Preceptora médica (neuropediatria) no 
CEPS/ISD (Macaíba-RN) 

Sim 

4 Jhulimar Guilherme Doerl Mestrado no PPGNeuro - Programa de Pós-Graduação 
em Neurociências (UFRN), Matrícula: 20181008820, 
Orientador: Eduardo Bouth Sequerra, Co-Orientador: 
Marcos Romualdo Costa 

Sim 

5 Leila Raulino Câmara Cavalcanti Docente no IFRN de Ceará-Mirim Sim 

6 Lilian Fuhrmann Urbini Terapeuta Ocupacional na Casa da Esperança de Santos 
(Centro de Reabilitação de Deficientes Físicos e 
Intelectuais), reconhecida de utilidade pública Municipal, 
Estadual e Federal (Santos-SP) 

Sim 

7 Matheus Ferreira Fernandes Doutorado no PPGNeuro - Programa de Pós-Graduação 
em Neurociências (UFRN), Matrícula: 20181006129, 
Orientador: Cláudio Marcos Teixeira de Queiroz 

Sim 

8 Juliana Harumi Sato Médica na Casa de Saúde de Campinas (Campinas-SP), 
em UPA e no Hospital Beneficência Portuguesa 
(Campinas-SP) 

Sim 

  
 

Fatores favoráveis: O fluxo de egressos permanece estável e as atividades de atuação dos 
egressos do mestrado em Neuroengenharia são aderentes às áreas profissionais de formação. 
Fatores desfavoráveis: A variação do índice ocorre em função do número absoluto de egressos 
ser pequena. 
QMI 2019: Mantido com meta revisada para 90%. 
Grau de alcance da meta: 88% 
Nota: 9 
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Indicador 2: Produção científica autorada por colaboradores do ISD (IIN-ELS e CEPS) em 
periódicos indexados per capita 
Fórmula de cálculo: [quantidade de artigos publicados em periódicos científicos indexados] 
/[quantidade de professores-pesquisadores do ISD (IIN-ELS e CEPS) 
Comentários: 
Foram publicados por 9 (nove) professores-pesquisadores do ISD 11 (onze) artigos em periódicos 
indexados, representando um índice de 1,2 artigos publicados per capita. A lista de publicações 
pode ser observada a seguir: 
 

Nº Publicação de Artigos Autoria Colaboração Situação 

1 Silva-Filho, Edson; Okano, Alexandre H. ; Morya, 
Edgard; Albuquerque, Jessica; Cacho Enio; Unal, 
Gozde; Bikson, Marom; Pegado, Rodrigo. 
Neuromodulation treats Chikungunya arthralgia: a 
randomized controlled trial. Scientific Reports, v. 8, 
p. 1, 2018. http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-
34514-4 

Co-autoria 
colaboração com 
UFRN 

Internacional Publicado 

2 Machado, Birajara Soares; Fonseca, Andre; Morya, 
Edgard; Amaro Jr, Edson. 
“Chaotic dynamics in brain activity: An approach 
based on cross prediction errors for nonstationary 
signals. Advances in Data Science and Adaptive 
Analysis” 
Advances in Data Science and Adaptive Analysis 
- DOI:10.1142/S2424922X1840003X 

Co-autoria.  
Colaboração com 
Hospital Israelita 
Albert Einstein 

Nacional Publicado 

3 Deolindo C. S., Kunicki, A. C. B., da Silva, M. I., 
Brasil, F. and Moioli, R. C.” 
“Neuronal Assemblies Evidence Distributed 
Interactions within a Tactile Discrimination Task in 
Rats.” 
Front. Neural Circuits 
- DOI:10.3389/fncir.2017.00114 

ISD Nacional Publicado 

4 Freitas Júnior, Reginaldo Antônio de Oliveira, 
Santos, Carolina Araújo Damásio, Lisboa, Lilian 
Lira, Freitas, Ana Karla Monteiro Santana de 
Oliveira, Garcia, Vera Lúcia, & Azevedo, George 
Dantas de. 
“Incorporando a Competência Cultural para 
Atenção à Saúde Materna em População 
Quilombola na Educação das Profissões da Saúde. 
Revista Brasileira de Educação Médica, 
- DOI: 10.1590/1981-52712015v42n2RB20170086 

Co-autoria. 
Colaboração com 
UFRN 

Nacional Publicado 
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5 Bezerra, N. M.; Leal, L. C.; Gf Filho, G.; Andreoli, 
L.; Lisboa, L. L.; Morya, Edgard; Simplicio, H. 
“Sacral Neuromodulation in Children with 
Neurogenic Bladder Dysfunction” 
Surgical Medicine Open Access Journal 
- DOI: 10.31031/SMOAJ.2018.01.000522 

ISD Nacional Publicado 

6 Nathalie de Sena Pereira, Tamyres Bernadete 
Dantas Queiroga, Daniela Ferreira Nunes, Cléber 
de Mesquita Andrade, Manuela Sales Lima 
Nascimento, Maria Adelaide Do-Valle-Matta, 
Antônia Cláudia Jácome da Câmara, Lúcia Maria 
da Cunha Galvão, Paulo Marcos Matta Guedes, 
Egler Chiari. 
“Innate immune receptors over expression correlate 
with chronic chagasic cardiomyopathy and digestive 
damage in patients”. Plos Neglected Tropical 
Disease 
- DOI:10.1371/journal.pntd.0006589 

Co-autoria. 
Colaboração com 
UFRN 

Nacional Publicado 

7 Ishikuro K, Dougu N, Nukui T, Yamamoto M, 
Nakatsuji Y, Kuroda S, Matsushita I, Nishimaru H, 
Araujo Mariana FP and Nishijo H (2018) Effects of 
Transcranial Direct Current Stimulation (tDCS) Over 
the Frontal Polar Area on Motor and Executive 
Functions in Parkinson’s Disease; A Pilot Study. 
Front. Aging Neurosci. 10:231. doi: 
10.3389/fnagi.2018.00231 

Co-autoria. 
Colaboração com 
Universidade de 
Toyama - Japão 

Internacional Publicado 

8 Souza VH, Matsuda RH, Peres Andre SC, Amorim 
PHJ, Moraes TF, Silva JVL, Baffa O. Development 
and characterization of the InVesalius Navigator 
software for navigated transcranial magnetic 
stimulation. J Neurosci Methods. 2018 Nov 
1;309:109-120. doi: 
10.1016/j.jneumeth.2018.08.023. Epub 2018 Aug 
24. 

Co-autoria 
Colaboração com 
Universidade de 
São Paulo,  
Centro de 
Tecnologia da 
Informação 
Renato Archer 

Nacional Publicado 

9 Souza VH, Vieira TM, Peres ASC, et al. “Effect of 
TMS coil orientation on the spatial distribution of 
motor evoked potentials in an intrinsic hand 
muscle”. Biomed Tech (Berl).  Biomed Tech (Berl). 
2018 Nov 27;63(6):635-645. doi: 10.1515/bmt-2016-
0240. 

Co-autoria. 
Colaboração com 
USP e UFRJ 

Internacional Publicado 

10 Peres Andre SC, Souza VH, Catunda JMY, 
Mazzeto-Betti KC, Santos-Pontelli TEG, Vargas CD, 
Baffa O, de Araújo DB, Pontes-Neto OM, Leite JP, 
Garcia MAC. Biomed Tech (Berl). 2018 Jul 
26;63(4):501-506. doi: 10.1515/bmt-2016-0162. 

Autoria principal. 
Colaboração com 
USP e UFRJ 

Nacional Publicado 

http://dx.doi.org/10.31031/smoaj.2018.01.000522
http://dx.doi.org/10.31031/smoaj.2018.01.000522
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11 Andy Anand Gajadhar, Renan Cipriano Moioli, 
Bianca Karla Amorim de Sousa Melo, Ana Carolina 
Bione Kunicki, Andre Salles Cunha Peres, Thais 
Gaudencio do Rego. “Neural decoding with SVM 
and feature selection in a rat active tactile 
discrimination task”. 2018 International Joint 
Conference on Neural Networks (IJCNN). 15 
October 2018,  ISBN Information: Electronic ISSN: 
2161-4407 
INSPEC 
DOI: 10.1109/IJCNN.2018.8489474 
 

Autoria principal. 
Colaboração com 
UFPB 

Internacional 
e Nacional 

Publicado 

  
Fatores favoráveis: Publicações em colaboração com outros grupos de pesquisa elevando a 
cooperação entre grupos de pesquisa. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto 
QMI 2019: Mantido com elevação progressiva da meta, revisão do título, fórmula de cálculo que 
passam a ser: 

Produção científica autorada por professores-pesquisadores permanentes do ISD e/ou com 
colaboradores (IIN-ELS e CEPS) em periódicos indexados e qualificados per capita 
Forma de cálculo: [quantidade de artigos publicados em periódicos científicos indexados e 
qualificados] / [quantidade de professores-pesquisadores permanentes do ISD (IIN-ELS e 
CEPS) meta revisada 

Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 3: Proporção de pesquisadores-autores de publicações 
Fórmula de cálculo: [quantidade de professores/pesquisadores com publicações em periódicos 
científicos indexados] / [quantidade total de professores-pesquisadores do ISD (IIN-ELS e CEPS)] 
* 100 
Comentários: Os 9 (nove) professores/pesquisadores do ISD publicaram artigos em periódicos 
indexados, resultando na proporção de 100% de pesquisadores-autores de publicações, em 
síntese: 

# Pesquisador Cargo Atual 
N. Artigos em 
que é autor(a) 

1 Ana Carolina Bione Kunicki Professor/Pesquisador I 2 

2 André Salles Cunha Peres Professor/Pesquisador I 4 

3 Edgard Morya Prof./Pesquisador Responsável 3 

4 Fabricio Lima Brasil Professor/Pesquisador I 1 

5 Hougelle Simplício Gomes Pereira Médico II 1 

6 Manuela Sales Lima Nascimento Professor/Pesquisador I 1 

7 Mariana Ferreira Pereira de Araujo Professor/Pesquisador I 1 

8 
Reginaldo Antonio de O. Freitas 
Jr. Diretor Geral 1 

9 Renan Cipriano Moioli Professor/Pesquisador I 2 

              
Fatores favoráveis: Abrangência das colaborações científicas e de pesquisa. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Mantidos indicador e meta. 
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 4: Taxa de conclusão da pós-graduação 
Fórmula de cálculo: [quantidade de dissertações defendidas no programa de pós-graduação em 
neuroengenharia do IIN-ELS em X+1, X+2] / [quantidade de ingressos em X, X+1] * 100 
Comentários: 
No período de 2017 e 2018 foram defendidas 22 dissertações no programa de pós-graduação em 
Neuroengenharia. Nos anos de 2015 e 2016, ou seja, nos dois anos anteriores ao período regular 
ingressaram no programa 23 alunos, resultando em um fluxo de conclusão de 96%, como pode 
ser observado na tabela a seguir: 

Pós-graduação Neuroengenharia 2014 2015 2016 2017 2018 

Matrículas no início do período 4 8 10 21 34 

Ingressantes 4 7 16 21 21 

Orientações no período 8 15 26 42 55 

Defesas   5 3 8 14 

Desistências     2   1 

Matrículas no final do período 8 10 21 34 40 

Ingressantes 2015 e 2016     23     

Defesas 2017 e 2018         22 

Fluxo de conclusão         96% 

  
Fatores favoráveis: Fluxo de egressos mantém-se estável e regular nos últimos anos. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Revisão do título e fórmula de cálculo do indicador, que passa a ser: 

Índice de sucesso do mestrado - programa 2 anos 
Fórmula de cálculo: Percentual de pós-graduando concluintes em até 24 meses 
(individualizado por data de matrícula) 

Grau de alcance da meta: 96% 
Nota: 10 
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Indicador 5: Nota da CAPES 
Fórmula de cálculo: Indicador composto gerado pela CAPES a partir de metodologia própria. 
Comentários: 
O programa de pós-graduação em Neuroengenharia recebeu nota CAPES 3 e a nota não se 
alterará nesse ano. 
Fatores favoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Mantido indicador e meta. 
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 6: Índice de ocupação das instalações por pesquisadores externos 
Fórmula de cálculo: [quantidade de horas em que os laboratórios neurobiologia, microscopia, 
eletrofisiologia roedores, eletrofisiologia saguis e eletrofisiologia humanos foram utilizados por 
terceiros por colaboração ou prestação de serviços] / [total de horas disponíveis dos laboratórios 
de neurobiologia, microscopia, eletrofisiologia roedores, eletrofisiologia saguis e eletrofisiologia 
humanos] * 100 
Comentários: 
Em 7 (sete) laboratórios do IIN-ELS, forma destinadas no ano 386 horas para usuários externos, 
resultando em uma ocupação de 2,9%, dentro da meta pactuada para o período. 

 
 
 
Fatores favoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
Fatores desfavoráveis: As incertezas orçamentárias, o quantitativo atual de pessoal, os 
escassos recursos de insumos e materiais, limitam a capacidade do ISD em ampliar as 
instalações de uso de suas instalações para usuários externos e em colaboração. 
QMI 2019: Mantido indicador e meta. 
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 7: Custo relativo da pós-graduação em neuroengenharia 
Fórmula de cálculo: [Gastos totais da pós graduação em neuroengenharia /Orçamento anual 
total (Contrato de Gestão) executado do ISD]*100 
Comentários: 
Em 2018 foram destinados 48,6% de recursos do Contrato de Gestão para as atividades de 
ensino, pesquisa e extensão do IIN-ELS, acima da meta pactuado, com pode ser observado na 
tabela a seguir: 

Execução 
orçamentária 

IIN-ELS CEPS SEDE TOTAL 

Pessoal  R$ 2.960.190  R$ 2.499.941  R$ 1.416.755  R$ 6.876.886 

Custeio  R$ 2.368.096  R$ 709.384  R$ 1.040.091  R$ 4.117.572 

Investimento  R$ 52.164  R$ 28.379  R$ -    R$ 80.544 

 
 R$ 5.380.451  R$ 3.237.705  R$ 2.456.846 

R$ 11.075.001 

% Custos 48,6%    

  
Fatores favoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Mantido indicador e meta. 
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 8: Índice de impacto da educação em saúde 
Fórmula de cálculo: [variação percentual anual (ano X-1/X-2) média da quantidade de óbitos 
maternos, infantis e fetais por causas evitáveis no RN] / [variação percentual anual (ano X-1/X-2) 
média da quantidade de óbitos maternos, infantis e fetais por causas evitáveis em Macaíba] 
Comentários: 
Mensuração prevista para o próximo ciclo do Contrato de Gestão. 
Fatores favoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Mantido indicador e meta. 
Grau de alcance da meta: não se aplica 
Nota: não se aplica 
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Indicador 9: Quantidade de alunos de residência médica e multiprofissional 
Fórmula de cálculo: Quantidade de residentes médicos e multiprofissionais. 
Comentários: 
A tabela a seguir apresenta o quantitativo de residentes médicos e multiprofissionais no período, 
somando 60 (sessenta) residentes. 

Instituição Formadora Residência Médica Residência 
Multiprofissional 

Total 

2018.1 2018.2 2018.1 2018.2 

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) 4 2 1 3 11 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) 7 1 1 3 12 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) 5 7 1 3 16 

Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) 0 1 13 0 14 

Instituto Santos Dumont (ISD) 0 0 8 0 8 

Total do ano 2018 
16 12 24 9 

60 

  28   33 

  
Fatores favoráveis: Pioneirismo do Programa de Residência do ISD, conta com oito bolsas 
concedidas pelo Ministério da Saúde e abrangendo profissionais de Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Psicologia e Serviço Social, nas áreas de deficiência auditiva, física e intelectual. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Revisado para uso da capacidade instalada, com a seguinte fórmula de cálculo: 

Uso da capacidade instalada para alunos de residência médica e multiprofissional 
obrigatória 
Fórmula de cálculo: [(N. de alunos de residência médica obrigatória nas unidades do ISD 
em semana padrão) + (N. de alunos de residência multiprofissional obrigatória nas 
unidades do ISD em semana padrão)] / ((total de horas de preceptores médicos em 
atendimento aos alunos / 40 horas de semana padrão) *proporção preceptor por aluno 
definido pela Comissão Nacional de Residência Médica)+ (total de horas de preceptores 
multiprofissionais em atendimento aos alunos / 40 horas de semana padrão) *proporção 
preceptor por aluno definido pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 
Saúde))] 

  
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 10: Quantidade de estágios curriculares para alunos de graduação 
Fórmula de cálculo: Quantidade de alunos de graduação que realizam estágios curriculares 
obrigatórios e não obrigatórios nas unidades do ISD 
Comentários: 
O total de 284 alunos de graduação realizaram estágios curriculares nas unidades do ISD, 
oriundos dos seguintes cursos: 

Curso 
Estudantes de graduação 

2018.1 2018.2 Total % 

Medicina – Campus Central (Natal) 94 62 156 54,9% 

Medicina – EMCM (Caicó) 39 0 39 13,7% 

Fisioterapia – Campus Central (Natal) 39 41 80 28,2% 

Psicologia - Campus Central (Natal) 7 2 9 3,2% 

Total do semestre 2018.1 179 105 284   

  
Fatores favoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Revisado para uso da capacidade instalada, com a seguinte fórmula de cálculo: 

Uso da capacidade instalada para estágios curriculares obrigatórios para alunos de 
graduação 
Fórmula de cálculo: [N. de alunos de graduação em estágio curricular obrigatório nas 
unidades do ISD em semana padrão / ((total de horas de preceptores em atendimento aos 
alunos / 40 horas de semana padrão) * proporção preceptor por aluno definido no critério 
de excelência MEC-SINAES))] 

  
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 11: Quantidade de profissionais de saúde participantes em atividades de 
educação permanente 
Fórmula de cálculo: [quantidade de profissionais de saúde participantes em atividades de 
educação permanente com carga horária maior ou igual a 40 horas] 
Comentários: 
As atividades de educação permanente que atingiram 40 horas no semestre (metade da meta de 
40 horas/ano) foram às relacionadas com a Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência, 
abrangendo 143 profissionais dos quais 71 com formação superior a 40 horas. 

 
Educação Permanente 

2018 

Profissionais 
Capacitados 

Superior 
40hrs 

Horas no 
ano 

QualiAIDS 58 25 40 

TEA 61 34 40 

Pessoa com Deficiência 65 12 45 

  143 71 125 

  
Fatores favoráveis: Diversidade das ações de educação permanente. 
Fatores desfavoráveis: Concentração das atividades no segundo semestre de 2018. 
QMI 2019: Revisado para mensuração de taxa de capacitação, com a seguinte fórmula de cálculo: 

Taxa de capacitação das equipes de saúde 
Fórmula de cálculo: [quantidade de equipes que realizaram atividades de educação 
permanente em saúde / total de equipes da Município de Macaíba]*100 

Grau de alcance da meta: 95% 
Nota: 9 
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Indicador 12: Alavancagem das fontes de recursos financeiros 
Fórmula de cálculo: [Valor (em R$) de recursos adicionais ao contrato de gestão com o MEC 
captados/Valor (em R$) de recursos do contrato de gestão com o MEC]*100 
Comentários: 
No período foram captados R$ 3,4 milhões resultando em uma alavancagem de 29%, como pode 
ser observado na tabela a seguir: 
 

 
 
Fatores favoráveis: Diversificação das fontes de recursos e ampliação da participação do ISD em 
editais abertos para atividades de extensão. 
Fatores desfavoráveis: Orçamento de 2018 do Contrato de Gestão limita a ampliação da 
captação de novas fontes de recursos. 
QMI 2019: Mantido indicador e meta. 
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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Indicador 13: Custos administrativos 
Fórmula de cálculo: [Gastos administrativos com pessoal e custeio do ISD/Orçamento anual total 
(Contrato de Gestão e outras fontes) executado do ISD]*100 
Comentários: 
Os custos administrativos representaram 14,0% da execução total do ISD do ano, como pode ser 
observado na tabela a seguir: 

 
 
 
Fatores favoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
Fatores desfavoráveis: Nada a assinalar nesse ponto. 
QMI 2019: Mantido indicador e meta. 
Grau de alcance da meta: 100% 
Nota: 10 
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PARTE IV – Anexos 
 
• Anexo I – Lista de alunos regularmente matriculados no Mestrado em Neuroengenharia  do IIN-
ELS; 
 
 • Anexo II – Produção Científica do ISD em 2018; 
 
• Anexo III – Atas de Defesas de 2018; 
 
• Anexo IV – Avaliação da Capes; 
 
• Anexo V - Documentos oficiais de aprovação do Programa de Residência Multiprofissional no 
Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do ISD;  
 
• Anexo VI – Relação nominal dos estudantes de pós-graduação lato sensu na modalidade 
residência, por programa; 
  
• Anexo VII – Relação nominal de discentes da UFRN, por curso de graduação. 
  
• Anexo VIII – Relação nominal de pessoas presentes nas atividades de EPS do QualiAIDS. 
  
• Anexo IX – Depoimentos de participantes sobre EPS do TEA 
 
• Anexo X - Relação nominal de pessoas presentes nas atividades de EPS do Transtorno do 
Espectro Autista, cronograma e temas abordados. 
  
• Anexo XI – Relação nominal de pessoas presentes nas atividades de EPS da Atenção Integral à 
Saúde da Pessoa com Deficiência. 
 
• Anexo XII – Cronograma 2018 de atividades do SIG Re(h)abilitar: Educação Permanente em 
Saúde. 
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