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""ScienceScience hashas contributedcontributed immenselyimmensely to to 
humanhuman progressprogress

andand to to thethe developmentdevelopment ofof modernmodern societysociety. . 

TheThe application application ofof scientificscientific knowledgeknowledge
continues to continues to furnishfurnish powerfulpowerful

meansmeans for for solvingsolving manymany
ofof thethe challengeschallenges facingfacing humanityhumanity....“....“

Kofi Annan Kofi Annan 
UN UN –– SecretarySecretary--GeneralGeneral

A A ChallengeChallenge to to thethe World'sWorld's ScientistsScientists

ScienceScience,, 2003, 299, 14852003, 299, 1485



Aonde se faz ciência?

Fonte: C. H. Brito Cruz & C. A. Pacheco, “Conhecimento & Inovação: Desafios do Brasil no
Século XXI”, em www.inovacao.unicamp.br/report/intc-pacheco-brito.pdf (2/01/2009)



instituição pluridisciplinar de ensino terciário (G) 

e quaternário (PG), de formação de quadros 

profissionais de nível superiornível superior, profissionais de nível superiornível superior, 

de pesquisa científica

com com criação de conhecimento novocriação de conhecimento novo, 

extensão e de cultivo do saber humano.



• • UUniversidades;niversidades;
• Centros Universitários;• Centros Universitários;

• Faculdades Integradas;• Faculdades Integradas;

• Faculdades;• Faculdades;

• Institutos Superiores ou Escolas Superiores.• Institutos Superiores ou Escolas Superiores.• Institutos Superiores ou Escolas Superiores.• Institutos Superiores ou Escolas Superiores.

UUniversidades:niversidades:
• De acordo com o Art. 52 da Lei nº 9.394 de diretrizes e bases• De acordo com o Art. 52 da Lei nº 9.394 de diretrizes e bases

da educação nacional pluridisciplinares:da educação nacional pluridisciplinares:

• • Quadro profissional de nível superiorQuadro profissional de nível superior;;

• • Um terço de mestres ou doutoresUm terço de mestres ou doutores;;

• • Um terço em regime de tempo integralUm terço em regime de tempo integral..
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““ScienceScience is is mademade ofof factsfacts, , 

justjust as as houseshouses are are mademade ofof stonesstones; ; 

butbut a a meremere collectioncollection ofof factsfacts is is 

no more no more sciencescienceno more no more sciencescience

thanthan a pile a pile ofof stonesstones a a househouse””

Jules Henri Jules Henri PoincaréPoincaré, 1902, 1902



Fonte: Ranking publicado pela Folha (2012)Fonte: Ranking publicado pela Folha (2012)



Fonte: Ranking publicado pela Folha (2012)Fonte: Ranking publicado pela Folha (2012)



FonteFonte: : ScoreScore publicado pela publicado pela Time (2012)Time (2012)
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Disciplinaridade (Modo 1)

meritocracia

.Interdisciplinaridade (Modo 2)
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Prêmio Nobel de QuímicaPrêmio Nobel de Química

Robert J. Robert J. LefkowitzLefkowitz (1943) 

Nobel de Química de 2012Nobel de Química de 2012

receptores acoplados à proteína G

GPCR

UniversidadeUniversidade de Columbiade Columbia

((UniversidadeUniversidade de Duke)de Duke)((UniversidadeUniversidade de Duke)de Duke)

Brian K. Kobilka (1955)Brian K. Kobilka (1955)

Nobel de Química de 2012Nobel de Química de 2012

receptores acoplados à proteína G

GPCR

UniversidadeUniversidade de Stanfordde Stanford

((UniversidadeUniversidade de Duke)de Duke)



O O exercícioexercício dada interdisciplinaridadeinterdisciplinaridade
exigeexige novosnovos arranjosarranjos institucionaisinstitucionais &&
temporaistemporais parapara a a formaçãoformação
científicacientífica adequadaadequada !!









A A gradegrade curricular...curricular...

Outra vez mais meiaOutra vez mais meia--dúzia de seis…dúzia de seis…



Treinamento experimental precário…Treinamento experimental precário…



Formato do ensino Isso? 

A fragmentação do ensino = sem integraçãoA fragmentação do ensino = sem integração



Isso...?

Avaliação de rendimento quantitativa…Avaliação de rendimento quantitativa…



Sala de aula....Sala de aula....

Modelo formal ultrapassado. Modelo formal ultrapassado. 



Sala de aula do futuro....?Sala de aula do futuro....?



NãoNão queremosqueremos saber! X saber! X NãoNão, , queremosqueremos saber!saber!



1. Estudar durante toda a vida ! ! ! ! !

2. Flexibilidade���� evitar a especialização excessiva;

3. Conhecimento harmonizado ���� criatividade;

4. Dominar integralmente a metodologia científica;

Características desejáveis para o 
sucesso profissional (2025) 

4. Dominar integralmente a metodologia científica;

5. Perseverar���� habilidade p/lidar com incertezas;

6. Boa capacidade de expressão verbal & escrita;

7. Habilidade & capacidade p/ trabalhar em equipe;

8. Assumir/cumprir responsabilidades, nos prazos;

9. Empreendedorismo ���� relacionamento social;

10. Compreensão plena de sua realidade social.



Comportamento 

motivacional
Comportamento 

motivacional

Princípios & valores não se negociam. Jamais!Princípios & valores não se negociam. Jamais!



The Jeito
Brazil's Institutional Bypass 
of the Formal Legal System 
and Its Developmental 
Implications

Keith S. Rosenn

Ohio St University

The American Journal of Comparative Law, vol 19The American Journal of Comparative Law, vol 19

Ohio St University

The American Journal of 

Comparative Law, 1971,19, 

514-549 
[doi:10.2307/839559]

“um genuíno processo brasileiro de “um genuíno processo brasileiro de 

resolver dificuldades, a despeito do resolver dificuldades, a despeito do 

conteúdo das normas, códigos e leis”conteúdo das normas, códigos e leis”

O quão distante é?O quão distante é?



“ “ De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver triunfar as nulidades, De tanto ver triunfar as nulidades, 

de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver prosperar a desonra, 

de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver crescer a injustiça, 

de tanto ver agigantaremde tanto ver agigantaremde tanto ver agigantaremde tanto ver agigantaremde tanto ver agigantaremde tanto ver agigantaremde tanto ver agigantaremde tanto ver agigantarem--------se os poderes se os poderes se os poderes se os poderes se os poderes se os poderes se os poderes se os poderes 

nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, nas mãos dos maus, 

o homem chega a desanimar da virtude, o homem chega a desanimar da virtude, o homem chega a desanimar da virtude, o homem chega a desanimar da virtude, o homem chega a desanimar da virtude, o homem chega a desanimar da virtude, o homem chega a desanimar da virtude, o homem chega a desanimar da virtude, 

a rira rira rira rira rira rira rira rir--------se da honra, se da honra, se da honra, se da honra, se da honra, se da honra, se da honra, se da honra, 

a ter vergonha de ser honesto." a ter vergonha de ser honesto." a ter vergonha de ser honesto." a ter vergonha de ser honesto." a ter vergonha de ser honesto." a ter vergonha de ser honesto." a ter vergonha de ser honesto." a ter vergonha de ser honesto." 
Senado Federal. Rio de Janeiro, DF Senado Federal. Rio de Janeiro, DF 

Obras Completas de Rui Barbosa Obras Completas de Rui Barbosa (1849(1849--1919)1919)

V. 41, t. 3, 1914. p. 86V. 41, t. 3, 1914. p. 86

18491849--19231923



Cota de qualidade!

Base de dados Base de dados ScopusScopus

2009 2009 –– 2013 índice 2013 índice hh = 15= 15

•• 74 publicações indexadas74 publicações indexadas

•• 335 citações no período335 citações no período

•• 706 citações totais706 citações totais

Publicações Publicações 



Cota de qualidade!



“Quem é pequeno “Quem é pequeno 

vê no maior apenas vê no maior apenas 

o que um pequeno o que um pequeno 

é capaz de perceber.é capaz de perceber.

19461946

é capaz de perceber.é capaz de perceber.

Hermann HesseHermann Hesse

18771877--19621962

Herman Herman HesseHesse




