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1. Apresentação 
 

O curso de graduação em Informática Biomédica (IBm) da Faculdade de Medicina de             

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), foi criado em 2003, para atender              

uma demanda de profissionais com formação multidisciplinar na área da biotecnologia e            

tecnologias da informação e comunicação, aplicadas à saúde humana. Em sua versão            

original, o curso IBm foi estruturado seguindo o modelo de curso interunidades, em conjunto              

com a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São               

Paulo (FFCLRP/USP). Tal parceria foi importante para suprir o conteúdo de 60% de             

disciplinas da área de Ciências da Computação, complementadas com 40% de disciplinas das             

áreas Biológicas e de Informação em Saúde. 

A gestão compartilhada com a FFCLRP/USP perdurou até 2018, quando em comum            

acordo e num processo que durou cerca de dois anos, passou a ser integralmente da               

FMRP/USP, a partir de 01.01.2019. A transferência do curso para a FMRP exigiu atualização              

do seu Projeto Pedagógico (PP), com mudanças na sua grade curricular, que o tornaram mais               

dinâmico e com quatro eixos de formação: Informática em Imagens Médicas, Bioinformática e             

Medicina Genômica, e-Saúde e Informática em Biomecânica. Vale salientar que cada eixo de             

formação tem como apoio um centro de pesquisa já constituído na FMRP/USP (figura 1).  

A FFCLRP/USP manterá sua parceria com a FMRP/USP oferecendo algumas          

disciplinas da área de exatas. O curso é composto por 59 docentes, sendo 41 da FMRP/USP                

e 18 da FFCLRP/USP. 

 

 
Figura 1. Representação dos quatro eixos de formação e seus respectivos centros de apoio. 
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2. Cenário atual do curso de IBm 
 

Tomando como base o ano de 2003, a relação do número de candidatos por vaga na                

FUVEST iniciou com 6.8 teve um ápice em 2004 (12.2) e vem numa tendência de queda com                 

os anos. O menor índice foi em 2015 com 3.3 (figura 2). A partir de 2016, há uma tendência de                    

crescimento do índice, chegando em 4.3 em 2019. O curso de IBm já ofertou 654 vagas desde                 

a sua criação e teve 2.453 candidatos inscritos na FUVEST, o que daria uma relação               

candidato/vaga de 3.7.  

 

 
Figura 2. Número de candidato/vaga com entrada pela FUVEST 

 

 

Desde o ano de 2016, o curso de IBm já ofertou cerca de 20% de suas vagas para o                   

SISU. A relação candidato/vaga para o SISU teve uma variação muito grande com 50              

candidatos em 2016 e 13.6 em 2018 (figura 3). Atualmente o curso tem 139 alunos ativos,                

com 119 matriculados no currículo antigo (17060) e 20 alunos matriculados no novo currículo              

(17061). Ao longo dos próximos três anos, o currículo 17060 será desativado gradualmente. 
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Figura 3. Número de candidato/vaga com entrada pelo SISU. 

 
 

O número de alunos que já concluíram o curso de IBm é de 290. Considerando que                

todas as 654 vagas oferecidas desde a primeira turma em 2003 tenham sido preenchidas, e               

que 460 delas teriam alunos potencialmente com tempo para conclusão do curso, nós             

teríamos um descompasso de 73% no número de alunos egressos. A explicação desse             

contingente pode estar na média baixa de alunos que já concluíram o curso (figura 4), e pela                 

média relativamente alta do tempo de conclusão do curso (figura 5). 

 
Figura 4. Número anual de alunos que concluíram o curso de IBm. 

  

Relatório de atividades do I Fórum do Curso de Informática Biomédica - 2019 

 
 

4 



 

 
 

 
Figura 5. Número de candidato/vaga com entrada pelo SISU. 

 

 

3. Mudanças estruturais do novo projeto     

pedagógico (grade 1761) 
 

Uma das mudanças realizadas com a transferência da gestão do curso para a             

FMRP/USP foi a redução de 40 para 20 no número de vagas de alunos ingressantes               

por ano. Com essa redução será possível atingir eficientemente os objetivos do novo             

Projeto Pedagógico (PP), que define dois anos de propedêutico (do primeiro ao quarto             

semestre) concentrando as disciplinas obrigatórias das áreas de exatas e biológicas, e            

com disciplinas que permitem aos alunos uma imersão no ambiente do Complexo            

Acadêmico de Saúde FMRP-HCFMRP-FAEPA, propiciando a noção real das         

possibilidades de atuação relativas aos quatro eixos de formação (figura 6). A principal             

mudança realizada na estrutura curricular do novo PP foi a reserva dos três últimos              

semestres, para os alunos desenvolverem suas habilidades técnicas e científicas de           

forma supervisionada, por um tutor escolhido durante as disciplinas do quarto           

semestre (figura 6). Nesse período, os alunos se matriculam em apenas duas            

disciplinas, uma obrigatória (Projeto em Informática Biomédica I, II e III) e uma eletiva,              

escolhida conforme a área de formação de escolha. Cada disciplina eletiva possui 120             
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horas que devem ser completadas com horas de disciplinas optativas, que darão            

suporte aos projetos definidos em conjunto com os tutores. Os créditos das disciplinas             

eletivas podem ser obtidos com estágios em instituições nacionais e internacionais           

conveniadas com a USP, ou outras atividades que justifiquem ser importantes para o             

desenvolvimento do projeto de pesquisa. 

 
 

 
Figura 6. Quadro descritivo da estrutura curricular do curso de IBm. 

 
 

O novo PP também contém mudanças na proporção das disciplinas          

obrigatórias e optativas (figura 7), e das disciplinas das áreas de exatas, biológicas e              

das que aplicam os fundamentos das duas áreas (figura 8). No novo PP, houve a               

redução de aproximadamente 23% das disciplinas obrigatórias, que foram convertidas          

em disciplinas optativas. Isso provocou o aumento de 20% de disciplinas optativas na             

grade 17061 em comparação com a grade 17060. Além disso, foram criadas 3             

disciplinas eletivas para cada eixo de formação (figura 7 e Anexo 1). 
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Figura 7. Proporção das disciplinas obrigatórias e optativas nas grades 1760 e 1761. 

 

As disciplinas do curso de IBm são classificadas em disciplinas das áreas de             

exatas, biológicas, e aquelas que possuem conteúdos de exatas e biológicas. Na nova             

grade, as disciplinas de exatas e biológicas foram reduzidas em cerca de 18% e 8%,               

respectivamente (figura 8). As disciplinas com conteúdo de exatas e biológicas           

aumentaram em 34%. O número total das disciplinas aumentou em cerca de 10%,             

passando de 85 para 95 disciplinas (figura 8). Essas mudanças foram realizadas com             

o propósito de viabilizar a gestão acadêmica do novo PP do curso de IBm e facilitar a                 

aplicação de técnicas de aprendizagem baseada em pesquisa, sempre visando um           

ensino de excelência em Informática Biomédica aos nossos alunos. Saliento mais uma            

vez que o novo PP oferece aos alunos atividades científicas que correspondem a 50%              

da grade curricular. 

 
Figura 8. Proporção das disciplinas conforme sua categoria. 
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4. Resumo do primeiro Fórum do curso de IBm 
 

O primeiro Fórum do Curso de IBm, realizado no dia 8 de maio de 2019, marca                

oficialmente o início da nova gestão acadêmica pela FMRP/USP (figuras 9 e 10; tabela              

1). O tema escolhido para ser debatido durante o fórum foi o "Planejamento             

Estratégico" do curso para os próximos cinco anos. Também foi a oportunidade de             

apresentar o novo Projeto Pedagógico para a Direção da FMRP/USP, para as            

Pró-Reitorias de Graduação e de Pós-Graduação, representadas pela Profa. Margaret          

de Castro, Profa. Maria Vitória Lopes Badra Bentley (Pró-Reitora Adjunta de           

Graduação) e Ricardo de Carvalho Cavalli (Presidente da CPG da FMRP/USP),           

respectivamente (figura 10). Tivemos a honra também de contar com a presença do             

Prof. Dr. Miguel Angelo Hyppolito, presidente da Comissão de Graduação da           

FMRP/USP, e do Prof. Dr. Valdes Roberto Bollela, coordenador do Centro de            

Desenvolvimento Docente para o Ensino (CDDE). Ambos serão importantes na          

orientação, condução e implementação das metas do plano estratégico do curso. 

 

 
Figura 9.  Folder de divulgação do I Fórum de Informática Biomédica 
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Para debater e definir as metas e indicadores de avaliação, quatro grupos            

formados por alunos e docentes se organizaram por área de formação para discutir             

oito temas que servirão de base para a elaboração do plano estratégico do curso de               

IBm (tabela 2): 1. Definição do perfil do egresso do curso, considerando cada uma das               

quatro grandes áreas; 2. Metodologia de ensino e estratégia de aprendizado; 3.            

Alinhamento das quatro áreas de formação com as metas da FMRP/USP e            

HCRP/USP; 4. Infraestrutura para atividades práticas; 5. Temas para a Olimpíada           

Anual de Informática Biomédica; 6. Internacionalização; 7. Acompanhamento dos         

egressos; e 8. Estratégia para aumentar candidato/vaga. Um docente, membro da           

CoC IBm, foi escolhido para coordenar cada grupo de trabalho (tabela 1). 

 

 
Figura 10. Fotos do I Fórum do curso de Informática Biomédica. 
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Tabela 1. Agenda do I Fórum do Curso IBm 

Horários Atividades Autoridades e coordenadores 

8h30-8h40 Abertura  

8h40-9h00 Apresentação do novo Projeto Pedagógico do Curso IBM Prof. Dr. Wilson Araújo da Silva Jr 

9h00-9h45 Composição da mesa de abertura Profa. Dra. Margaret de Castro 

  Prof. Dr. Edmund Chada Baracat 

  Prof. Dr. Benedito Carlos Maciel 

  Prof. Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior 

  Prof. Dr. Miguel Angelo Hyppolito 

  Prof. Dr. Valdes Roberto Bollela 

9h45-10h00 Intervalo para o café  

10h00-12h00 Grupos de Trabalho Coordenadores 

 Grupo 1. Informática em Imagens Médicas Prof. Dr. Paulo Mazzoncini A. Marques 

 Grupo 2. e-Saúde Prof. Dr. João Mazzoncini de A. Marques 

 Grupo 3. Informática em Biomecânica Prof. Dr. Antonio Carlos Shimano 

 Grupo 4. Bioinformática e Medicina Genômica Prof. Dr. Rafael Silva Rocha 

12h00-14h00 Pausa para o almoço  

14h00-16h00 Preparação do rascunho do relatório com definição de metas Todos os grupos 

16h00-16h15 Intervalo para o café  

16h15-17h00 Apresentação resumida das metas definidas pelos grupos de 
trabalho 

Coordenadores dos grupos 

17h00 Encerramento com foto  

 
Tabela 2. Pauta para discussão nos Grupos de Trabalho 

Temas Objetivo 

1. Definição do perfil do egresso do curso, considerando 
cada uma das quatro grandes áreas. 

Elencar as competências/capacidades esperadas para os 
alunos no final da graduação. 

2. Metodologia de ensino e estratégia de aprendizado Discutir a abordagem mais adequada para trabalhar as 
competências/capacidades dos alunos nas quatro áreas de 
formação. Incluir na discussão a atualização do conteúdo e 
avaliação das disciplinas, e produção de material didático. 

3. Alinhamento das quatro áreas de formação com as 
metas da FMRP/USP e HCRP/USP 

Direcionamento dos trabalhos de conclusão de curso e 
mestrado profissional para a melhoria das atividades-fim da 
FMRP/USP e HCRP/USP. 

4. Infraestrutura para atividades práticas Apontar as adequações e criação de laboratórios de suporte 
ao aprendizado nas quatro áreas de formação dos alunos. 

5. Temas para a Olimpíada Anual de Informática 
Biomédica 

Elencar alguns temas para a primeira olimpíada do curso de 
informática biomédica. 

6. Internacionalização Discutir como viabilizar os estágios de intercâmbio com 
universidades estrangeiras como suporte complementar de 
formação na área de escolha dos alunos. 

7. Acompanhamento dos egressos Discutir um sistema on-line de rastreamento em tempo-real 
dos egressos. 

8. Estratégia para aumentar candidato/vaga Discutir a elaboração de material digital para divulgação dos 
atrativos do curso em redes sociais. 
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5. Estatística de participação do Fórum IBm      

2019 

 
O número de participantes ficou dentro das expectativas com 45 inscritos, com            

participação predominante de alunos (72.2%), figura 6E. Apesar dos dois currículos           

em curso (1760 e 1761), a participação dos alunos ficou dentro da expectativa, com              

mais de 50% dos participantes de ingressantes em 2019. 

A participação dos docentes que ministram aulas no curso de IBm ficou abaixo             

da expectativa, com 27.8% (figura 11E) dos inscritos no evento, 77.3% de            

coordenadores de disciplinas (figura 11C). A distribuição dos alunos inscritos nos           

grupos de discussão teve a preferência das áreas de Bioinformática e Medicina            

Genômica (33.3%) e Informática em imagens médicas (31.1%) (figura 11D). 

 
 
 

 

 
 
Figura 11. Perfil dos participantes no Fórum de IBm. A) Porcentagem de inscritos por unidade; B) Participação                 
de chefias de departamentos; C) Participantes coordenadores de disciplinas; D) Participantes por grupo de              
discussão; E) Participação de docentes e alunos. 
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6. Proposta de mestrado profissional vinculado 

ao curso de IBm. 
 

Com a finalidade de melhorar a qualificação profissional dos alunos do curso de             

IBm, a Comissão Coordenadora do Curso (CoC-Ibm) apresentou no Fórum IBm 2019            

uma proposta de Mestrado Profissional em Informática Biomédica (MP-IBm).         

Aproveitando os dois últimos anos do curso dedicados ao desenvolvimento do projeto            

de conclusão do curso, os alunos teriam a opção de cursar, como aluno especial,              

disciplinas de Pós-Graduação no último ano do curso de graduação. Os alunos que             

decidirem participar do programa de mestrado teriam que ficar um ano a mais, além              

dos quatro anos do curso de IBm. O ano extra seria destinado a conclusão do               

mestrado (figura 12e). 

As atividades relativas ao MP-IBm serão iniciadas no sétimo semestre com a            

matrícula em disciplinas de pós-graduação escolhidas junto com o orientador (figura           

12C). Estas disciplinas serviriam para duas finalidades. A primeira seria para os            

créditos do mestrado, que seriam validados no início do quinto ano. A segunda             

finalidade seria para computar créditos como disciplinas optativas da graduação de           

IBm. O quinto e o sexto semestre seriam voltados para discussão e elaboração de um               

projeto que poderá ser utilizado para o mestrado ou simplesmente como projeto de             

conclusão de curso (figura 12A/B). No oitavo semestre, último ano do curso IBm,             

aqueles alunos que optaram também pelo mestrado, teriam que concluir os créditos e             

realizar a seleção para o ingresso no mestrado, que deve ser junto com a              

apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Este por sua vez, valeria             

também como projeto de conclusão de curso (figura 12D). Assim, o aluno receberia o              

título de Bacharel em Informática Biomédica e seguiria para o quinto ano. O MP-IBm              

não será restrito aos alunos da IBm, podendo aceitar alunos oriundos de qualquer             

curso da USP ou de cursos externos. A proposta do MP-IBm foi muito bem recebida               

pelos alunos e elogiada pelos dirigentes e presidentes de comissões que           

compareceram ao evento. 
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Figura 12. Proporção das disciplinas conforme sua categoria. 

 
 
 

7. Proposta de criação do Núcleo de Informática       

Biomédica. 
 
 

Para fazer a gestão das atividades acadêmicas de formação continuada em           

Informática Biomédica, a CoC-IBm também apresentou uma proposta de criação do           

Núcleo de Informática Biomédica (figura 13), seguindo as normas de um Núcleo de             

Apoio à Pesquisa da USP (NAP-USP). Uma das missões do Núcleo seria a de              

desenvolver e aplicar as técnicas de Inteligência Artificial (IA) como parte da formação             

continuada dos alunos em Informática Biomédica. Além disso, o Núcleo faria a gestão             

do MP-IBm, bem como a prestação de serviços em Informática Biomédica vinculadas            

às quatro áreas de formação do curso (figura 13). Está previsto também, como uma de               

suas missões e com o auxílio da IA, que o Núcleo ajude no desenvolvimento de um                

Sistema Integrado de Indicadores Epidemiológicos do Estado de São Paulo (SIESP,           

nome provisório). O "SIESP" seria uma plataforma de pesquisa voltada para melhorar            

as políticas públicas de cuidado da saúde humana. O Núcleo seria também o             
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organizador da Maratona de inovação em Informática Biomédica (Hackathon), com          

premiação aos três primeiros lugares. A coordenação do centro seria escolhida pelos            

membros da CoC-IBm, podendo ser indicado um dos membros da CoC-IBm ou um             

candidato do pool de docentes que ministram aulas no curso. 

 

 

 
 

Figura 13. Representação da estrutura do Centro como catalisador de projetos de IA              
aplicados aos quatro eixos de formação e seus respectivos centros de apoio. 
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8. Relatório dos grupos de discussão. 

 
8.1. Definição do perfil do egresso do curso, considerando cada          

uma das quatro grandes áreas. 
 

O profissional Bacharel em Informática Biomédica deve ser capaz de exercer           

suas habilidades multidisciplinares de maneira ativa e criativa, identificando problemas          

nas áreas biomédicas e propondo soluções de impacto no cuidado à saúde humana,             

usando o que há de mais avançado em tecnologias digitais. O Bacharel em             

Informática Biomédica terá conhecimento prático e científico para desenvolver         

atividades com liderança dentro e fora da academia, propondo soluções inovadoras           

em biotecnologia e gestão do sistema de saúde. Nesse contexto, temos a expectativa             

de formar profissionais qualificados para: 

  
1. Aplicar as tecnologias digitais para o fortalecimento do cuidado da saúde humana            

desde o nascimento; 
2. Exercer a ponte entre profissionais da computação e das áreas biomédicas com            

competência para gerenciar projetos de impacto socioeconômico; 
3. Atuar como acadêmico na formação de profissionais para o mercado de e-saúde e             

biotecnologia; 
4. Atuar como empreendedor desenvolvendo produtos para melhorar a atenção à saúde           

humana; 
  
8.1.1. Conhecimentos teórico e habilidades do Bacharel em IBm dentro          

das quatro áreas de formação: 
 
Informática em Imagens Médicas: 

● Para atuar na área de reconhecimento de padrões e tratamento de dados quantitativos             
em imagens médicas são necessários conhecimentos básicos de processamento de          
imagens e Inteligência Artificial (aprendizado de máquina, ciência de dados),          
contextualizados dentro do escopo da anatomia por imagem); 

● Para atuação em realidade aumentada e virtual, deve-se incluir também          
conhecimentos básicos de computação gráfica, arquivamento, distribuição e        
visualização de imagens médicas; 

● Para atuar na área de Picture Archiving and Communication Systems (PACS), são            
necessárias, pelo menos, noções básicas em sistemas operacionais, redes de          
computadores, sistemas distribuídos, bancos de dados e também de interoperabilidade          
de sistemas de informação em saúde, com ênfase no protocolo de comunicação            
DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). 

● Sugere- se também noções de programação em Python, R, Java e para aplicações             
web.  
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e-Saúde: 
● Conhecimento prático dos sistemas de gestão em saúde e conceitos de           

interoperabilidade dos sistemas; 
● Conceitos avançados de redes de computadores e segurança, para a construção de            

sistemas interoperáveis e seguros. 
  
Informática em Biomecânica: 

● Conhecimento teórico sólido de base em Biologia Humana e de Microrganismos,           
Matemática, Estatística e  Computação; 

  
Bioinformática e Medicina Genômica: 

● Conhecimento teórico sólido de base em Biologia Humana e de Microrganismos,           
Matemática, Estatística e  Computação; 

● Implantar, administrar, acompanhar e garantir a segurança e a integração dos dados            
em escala genômica; 

● Desenvolver, implantar, documentar e manter funcionando as ferramentas de         
bioinformática, utilizando conhecimentos e recursos de informática apropriados; 

● Estabelecer os critérios de qualidade para a análise de dados genômicos, para laudos             
corretos de diagnóstico molecular e produzir relatórios estatísticos periódicos dos          
serviços de análise genômica; 

● Analisar impactos relacionados às mudanças nas configurações da rede e Web dos            
serviços de bioinformática, visando minimizar a ocorrência de problemas, discutindo          
com os desenvolvedores a melhor solução; 

● Definição de desenho experimental de projetos que incluem análise e dados em escala             
genômica. 

 
 
8.2. Metodologia de ensino e estratégia de aprendizado 

 
O novo Projeto Pedagógico do curso de Informática Biomédica reserva 50% do            

seu período letivo em atividades laboratoriais. Isso exige que a instituição ofereça            

ambiente de ensino adequado para a aplicação de forma programática de           

metodologias de aprendizagem ativas baseadas em projetos, tanto no período          

propedêutico, quanto no profissional. É importante garantir que ao longo do curso os             

conteúdos básicos das disciplinas obrigatórias do propedêutico efetivamente se         

conectem com atividades práticas (inclusive em serviços) nos semestres mais          

avançados, propiciando a aplicação e o aprofundamento dos conceitos fundamentais          

e a aquisição de habilidades, atitudes e comportamentos necessários para a boa            

atuação profissional do Informata Biomédico. 
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8.2.1. Abordagens mais adequadas para trabalhar as       

competências/capacidades dos alunos nas quatro áreas de formação: 
 
Informática em Imagens Médicas: 

● Incentivar a participação de professores no Programa de Formação e Desenvolvimento           
da Docência em Saúde promovido pelo Centro de Desenvolvimento Docente para o            
Ensino (CDDE) da FMRP/USP; 

● Estabelecer parcerias com empresas atuantes na área de Informática Biomédica; 
● Estabelecer/implementar um sistema para centralização, manutenção e       

disponibilização de material didático do curso; 
● Criar mecanismos de valorização da produção de material didático por parte do corpo             

docente. 
 

e-Saúde: 

● Criar salas digitais e laboratórios para simulação de ambientes reais de trabalho do             
bacharel em informática biomédica; 

● Criar mais disciplinas com conteúdo teórico-prático para treinamento e aplicação dos           
conceitos fundamentais das quatro áreas de formação; 

● Criar a disciplina laboratório de programação. 
 

Informática em Biomecânica: 

● Aumentar o conteúdo prático das disciplinas simulando um ambiente real de trabalho; 
● Implementar disciplinas não-presenciais para complementar ou exercitar os        

fundamentos teóricos; 
● Estimular a elaboração de projetos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com             

aplicação dos fundamentos das quatro áreas de formação; 
● Estimular que os exemplos dados em sala de aula, principalmente nas disciplinas do             

propedêutico, estejam relacionados com as áreas biomédicas. 
 

Bioinformática e Medicina Genômica: 

 

● Estimular a gravação de vídeos de no máximo 10 minutos com conceitos fundamentais             
para reforçar o conteúdo das disciplinas do propedêutico; 

● Incluir nas disciplinas atividades de grupo de discussão (GD) de um tema específico; 
● Oferecer aos alunos um período para tirar dúvidas das atividades desenvolvidas dentro            

e fora da sala de aula; 
● Aplicação de técnicas de ensino baseada em projetos. 
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8.3. Alinhamento das quatro áreas de formação com as metas          

da FMRP/USP e HCRP/USP 

 
Com a transferência do curso de IBm para a FMRP/USP, todas as atividades             

dentro das quatro áreas de formação devem estar em completa sintonia com as metas              

da FMRP/USP e do HCFMRP/USP. A CoC-IBm está empenhada em promover           

atividades de cunho institucional que levem aos alunos o conhecimento dos problemas            

de infraestrutura e de gestão hospitalar para discutir soluções que apontem melhorias            

para o Complexo Acadêmico de Saúde HCFMRP/USP-FMRP/USP-FAEPA. Para isso,         

está em curso a criação do Mestrado Profissional em Informática Biomédica e do             

Núcleo de informática Biomédica. 

 
 

8.4. Infraestrutura para atividades práticas 

 
A proposta que está sendo discutida na CoC-IBM é a utilização do o uso do               

espaço IBm como laboratório didático digital para simulação do ambiente real de            
trabalho dentro das quatro áreas de formação dos alunos.  
 

8.4.1. Sugestões de infraestrutura para viabilizar a aplicação de         

metodologias ativas de ensino e aprendizagem. 
 
Informática em Imagens Médicas: 

● Atualizar e ampliar os espaços para atividades práticas supervisionadas dos          
estudantes do curso de IBm no Centro de Ciências das Imagens e Física Médica do               
HCFMRP; 

● Estruturar espaços para atividades práticas em outros serviços de diagnóstico por           
imagem do Complexo Acadêmico de Saúde FMRP-HCFMRP-FAEPA; 

● Estruturação de Laboratórios de Simulação em Informática Biomédica com         
infraestrutura física e recursos humanos que permitam a organização de simulações           
dos processos informatizados existentes nos serviços de saúde (arquivamento e          
distribuição de imagens, processamento de imagens, visualização de imagens, etc),          
possibilitando a preparação inicial dos estudantes antes de serem inseridos em           
atividades práticas de formação nos ambientes clínicos. 
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Informática em Biomecânica: 

● Sala equipada com computadores para atender as necessidades das quatro áreas de            
formação dos alunos; 

● Criar um laboratório de robótica para desenvolver e aprimorar a montagem de robôs,             
envolvendo as áreas de inteligência artificial. 

 

Bioinformática e Medicina Genômica: 
● Reforma do espaço da IBM para apoiar a formação continuada em bioinformática e             

análise genômica; 
● Apoiar a criação de um Laboratório Educacional de Biologia e Genética Molecular para             

auxiliar a implantação de técnicas de ensino e aprendizagem baseada em projetos. 
 
8.5. Temas para a Olimpíada Anual de Informática Biomédica 

 
A CoC-IBm incluiu no calendário anual do curso uma olimpíada (Hackathon) de            

Informática Biomédica com foco na gestão do cuidado da saúde humana, em que             

todas as áreas de formação pudessem ser contempladas. O Hackathon ocorreria           

concomitante com a semana da IBm que acontece anualmente no mês de setembro.             

A ideia por trás dessa iniciativa é a de motivar a criatividade dos participantes para               

fazer ajustes ou resolver problemas da gestão pública do sistema de saúde. 

 
8.5.1. Sugestões para a regulamentação do Hackathon anual de         

informática Biomédica. 
 
Informática em Imagens Médicas: 

● Inclusão no calendário anual do curso de IBm um Hackathon de Inovação em             
Informática Biomédica, como parte da semana da IBm, com foco na melhoria da             
gestão pública do sistema da saúde; 

● O Hackathon deve ser aberto a qualquer profissional ou grupo de profissionais com             
experiência nas áreas das exatas e ciências biomédicas; 

● Deve-se fomentar a participação de alunos de segundo grau e de escolas técnicas,             
obedecendo as regras pré-estabelecidas ou por sorteio no evento. 
 

Informática em Biomecânica: 

● Desenvolver aplicativos móveis de monitoramento das funções cardíacas, com sistema          
de alerta médico acionado quando os parâmetros normais das funções cardíacas,           
atingirem níveis fora do padrão normal; 

 

Bioinformática e Medicina Genômica: 
● Criar uma Comissão para a organização do evento formada por pessoas           

comprometidas com o curso IBm. 
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8.6. Internacionalização 
 

A internacionalização do curso é uma das ações, da CoC-IBm, de grande            

impacto na formação do Bacharel em Informática Biomédica. A CoC-IBm, a pedido da             

CRint-FMRP, indicou mais de 10 instituições estrangeiras da Europa, Estados Unidos           

e da América do Sul para formalizar convênios de intercâmbio para os estudantes de              

graduação. O próximo passo é trabalhar com a CRint-FMRP/USP para efetivação dos            

convênios até o ano de 2021, quando os alunos do ano de 2019 começam a               

desenvolver seus projetos. 

 
8.6.1. Sugestões de ações da CoC-IBm e CRint para firmar os acordos de             

intercâmbio de alunos com universidades da Europa, Estados Unidos e          

América do Sul. 
 
Lista enviada à CRint das universidades sugeridas pela CoC-IBm 
 

● The University of Wisconsin School of Medicine and Public Health (UWSMPH),           
Madison, USA 

● Hasso Plattner Institute - Faculty of Digital Engineering at the University of Potsdam,             
Postdam, German 

● Humboldt University of Berlin - Faculty of Mathematics and Natural Sciences -            
Department of Computer Science, Berlin, German 

● Harvard University - Massachusetts General Hospital - Harvard Catalyst, Boston MA,           
USA 

● University of Calgary - McCaig Institute for Bone and Joint Health, Calgary, Alberta,             
USA 

● University of Calgary - Hotchkiss Brain Institute, Calgary, Alberta, USA 
● USC: Universidade de Santiago de Compostela - Departamento de Electrónica e           

Computación, Coruña, Spain 
● Gifu University - Graduate School of Medicine, Gifu, Yanagido, Japan 
● Instituto Politécnico de Leiria, Leiria, Portugal 
● The Rockefeller University, NYC, USA 
● Columbia University, NYC, USA 
● Universidad de Magallanes, Punta Arenas, Chile 
● Universidad de Chile, Santiago, Chile 
● Universidad de Talca, Talca, Chile 
● Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile 
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Informática em Imagens Médicas: 

● Estabelecimento de convênios com instituições estrangeiras. Propõe-se trabalhar com         
a CRint para se tentar efetivar esses convênios até 2021; 

● Verificar também a possibilidade de fechar convênios com empresas no exterior para a             
realização de estágios. 

 

Informática em Biomecânica: 

● O intercâmbio (estágio) não cause interferência no tempo de conclusão do curso; 
● Oferecer maior número de opções de intercâmbio ao estudante, independente da área. 

 

Bioinformática e Medicina Genômica: 
● Formalizar todos os convênios com as universidades estrangeiras indicadas pela          

CoC-IBm; 
● Estimular os alunos a fazerem suas pesquisas com bolsa BEPE que é a Bolsa de               

Estágio e Pesquisa no Exterior que é fornecida pela FAPESP de até quatro meses              
para pesquisa no exterior; 

● Estimular a criação de disciplinas condensadas/intensas de três dias a uma semana            
com palestrantes internacionais, que estejam visitando nossa faculdade. 

 

8.7. Acompanhamento dos egressos 

 
Por ser um curso que prepara profissionais com campo de atuação ampla, um             

censo bianual dos egressos do curso de IBm é de extrema importância para o              

conhecimento real do mercado que absorve os Bacharéis em Informática Biomédica.           

A proposta inicial é fazer um levantamento completo dos egressos com base nas             

informações contidas em algumas mídias sociais como a Alumni USP, cvLattes,           

LinkedIn. Em seguida, faremos uma busca individual dos casos não identificados nas            

mídias sociais indicadas anteriormente. Todo levantamento será divulgado na página          

oficial do curso com link para um minicurrículo de cada egresso. Com essas             

iniciativas, estaremos fomentando uma maior integração entre os alunos ativos e os            

egressos, criando um ambiente de compartilhamento de idéias e experiências.  

 

  

Relatório de atividades do I Fórum do Curso de Informática Biomédica - 2019 

 
 

21 



 

8.7.1. Sugestões de ações da CoC-IBm para acompanhamentos dos         

egressos. 

 

Informática em Imagens Médicas: 

● Sugere-se a busca ativa em plataformas já existentes: Alumni USP, cvLattes, LinkedIn; 
● Sugere-se estimular os estudantes para criação e manutenção de seus perfis nas            

plataformas citadas; 
● Para implementação e manutenção sugere-se uma parceria entre CoC, Diretório          

Acadêmico e Empresa Júnior; 
● Sugere-se a criação de uma página do curso que contenha, além de informações             

sobre o próprio, um link para o mini currículo/histórico dos ex-alunos.  
 

Informática em Biomecânica: 

● Alumini para os que escolherem carreira acadêmica; 
● LinkedIn aos que seguirão carreira mais técnica (funcionários e empreendedores); 
● Facebook a todos; 
● Redes sociais, como WhatsApp, Instagram e outros. 

 

Bioinformática e Medicina Genômica: 
● Pensamos em fomentar o cadastro dos ex-alunos na plataforma ALUMNI da USP            

mostrando os benefícios que se tem ao se cadastrar no sistema; 
● Utilizar o LinkedIn para seguir o histórico profissional dos ex-alunos e, quem sabe, criar              

uma página para a Informática Biomédica; 
● O Currículo Lattes do CNPq é uma outra plataforma que poderia ser utilizada como              

uma forma de acompanhamento dos egressos. 

 

 

8.8. Estratégias para aumentar candidato/vaga 
 

O curso de IBm é considerado um curso novo, com apenas 16 anos, e não está                

na categoria dos cursos tradicionais como a medicina, direito, administração, etc.           

Esses fatores se somam a outros que fazem com que o curso não seja conhecido               

principalmente pelos estudantes do ensino médio, o que leva a relação de            

candidato/vaga no vestibular ser baixa. Outro índice que preocupa a CoC-IBm é a             

elevada taxa de evasão, que se deve em parte pela grade do curso que contém cerca                

de 60% de disciplinas de exatas. A elevada taxa de evasão é uma característica dos               

cursos de exatas. Acreditamos que as mudanças incorporadas ao novo PP do curso             

de IBm, bem como a facilidade de intercâmbio com universidades estrangeiras, a            

parceria com a SUPERA Park e a criação do Mestrado Profissional vinculado ao             
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curso, possam despertar o interesse dos alunos do ensino médio, melhorando a            

relação candidato/vaga na FUVEST e no SISU, e os índices de evasão do curso. 

 

8.8.1. Sugestões para aumentar a relação candidato/vaga. 

 

Informática em Imagens Médicas: 

● Criação de uma página do curso dinâmica e atualizada; 
● Uso de mídias digitais e redes: Canal no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram; 
● Refazer vídeo institucional (está desatualizado); 
● Reativar “Dia da Informática Biomédica”; 
● Fomentar de forma regular e continuada a realização de projetos de pré-iniciação            

científica; 
● Fortalecer a aproximação e parceria com os outros cursos de Bacharelado em IBm,             

para dar maior visibilidade à área de conhecimento e profissão.  
 

e-Saúde: 

● Participação de professores, escolas, parcerias com eventos de tecnologia. 

 

Informática em Biomecânica: 

● Nas feiras de profissões levar uma grande quantidade de alunos da IBM, não se              
limitando à apresentação de folders, mas levando amostras das 4 áreas de atuação do              
curso; 

● Definir uma área só da IBM na feira, por exemplo uma “barraca” própria, a fim de                
chamar a atenção dos visitantes e gerando interesse nestes. 

 

Bioinformática e Medicina Genômica: 
● Melhorar a divulgação na Feira USP de Profissões com um melhor espaço e melhor              

material, com mais qualidade; 
● Confecção de material que mostre o curso como ele é verdadeiramente, gravando            

vídeos rápidos com entrevistas, aulas e afins; 
● Criação de uma campanha nas redes sociais como estratégia para mostrar ao público             

o que é o curso de Informática Biomédica, quais as suas áreas de atuação e outras                
informações; 

● Divulgação do curso em escolas técnicas na interface computação/biológicas; 
● Criação de uma Comissão de divulgação do curso. 
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9. Considerações finais 

 

A figura 14 é uma representação esquemática da proposta integral de formação            

continuada do Bacharel em Informática Biomédica apresentada pela CoC-IBm, tendo          

o Núcleo de Informática Biomédica como gestor das atividades que irão trabalhar as             

habilidades científicas dos alunos e fechar a formação continuada com o mestrado            

profissional em Informática Biomédica nas quatro áreas de formação do curso de IBm.             

Com isso, acreditamos que o Bacharel em Informática Biomédica entre no mercado de             

trabalho com uma formação diferenciada com atuação profissional de liderança. 

 

 
Figura 14. Esquema representando a participação do mestrado profissional e do            
núcleo de informática biomédica como suporte institucional para a formação          
continuada em informática biomédica. 
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