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Pilares

Lema: “Vamos ligar os pontos!”.

Visão: a ciência é uma das cinco grandes culturas humanas milenares, transtemporais e 
transnacionais, junto com a filosofia, a arte, a religião e o esporte. Elas visam entender o mundo, 
definir o nosso lugar nele e nos ajudar a superar limites. Nós valorizamos o poder libertador e 
transformador que a ciência tem.

Missão: ajudar a ligar os pontos entre dados e ideias na ciência, divulgar o conhecimento 
científico para  um público  tão amplo  quanto possível  e  formar  novos  cientistas qualificados 
para atuarem nos melhores laboratórios do mundo. 

Valores: 

✦ Shugyo (修業): trabalho duro. Para se tornar excelente em alguma coisa, o único caminho é o 
trabalho duro e a perseverança. Um aspirante a cientista deve estar sempre disposto a ir além.

✦ Shoshin (初⼼心): mente de principiante. Para não estagnarmos na carreira devemos 
permanecer sempre abertos ao aprendizado e à crítica. “Na mente do principiante existem 
muitas possibilidades, na do perito há poucas” (Shunryu Susuki).

✦ Mushin (無⼼心): não-mente. Para atingirmos alta performance em uma atividade difícil, 
precisamos nos concentrar, entrar em estado de fluxo e alcançar a atenção plena.

O que temos a oferecer

Como educador de jovens cientistas, acredito em ajudar indivíduos de qualquer idade, gênero ou 
nacionalidade a se desenvolverem ao máximo de seu potencial. 

Cada pessoa é diferente da outra e precisa encontrar seu próprio caminho na carreira acadêmica. 
No SintECO, todos que trabalham duro, permanecem focados e respeitam seus colegas de 
laboratório terão a chance de aprender como fazer ciência. Nosso grupo de pesquisa é mantido 
pequeno, para que todos possam receber a atenção e o investimento necessários. 

Quem respeita as regras explicadas abaixo e trabalha duro para alcançar a melhoria contínua 

(kaizen, 改善) recebe maior investimento do orientador e se integra melhor com os colegas. 
Portanto, tem maiores chances de se desenvolver plenamente. Os estudantes e postdocs do 
nosso laboratório recebem treinamento na elaboração, execução e comunicação de projetos 
científicos, seguindo os padrões de qualidade acadêmica mundialmente aceitos. Além disso, têm 
acesso a um excelente networking profissional, entrando em contato com alguns dos maiores 
cientistas do Brasil e do mundo interessados nos nossos temas de pesquisa, seja em congressos, 
estágios ou visitas.  



�3

Estatuto do SintECO

Normas

O descumprimento das normas abaixo poderá implicar em advertência ou mesmo desligamento 
do laboratório, dependendo da gravidade do caso. 

1. Regra magna: trate os outros como gostaria de ser tratado 
A recompensa por observar esta e as demais regras será trabalhar em uma equipe eficiente e 
acolhedora, que lhe permitirá se desenvolver como cientista e fazer descobertas significativas. 
Lembre-se: 

i. “A forma mais fácil de reconhecer o caráter de uma pessoa é ver como ela trata quem não 
tem nada a lhe oferecer” (Forbes); 

ii. “Ser humilde com os superiores é um dever; com os iguais, cortesia; com os inferiores, 
nobreza; e com todos, segurança” (Lee).

2. Lembre-se de que você não é feito apenas de mente

Cientistas profissionais e aspirantes, muitas vezes, esquecem de cuidar de si mesmos, 
mergulhando fundo demais no trabalho. No laboratório, valorizamos o trabalho duro, porém 
disciplinado. Ou seja, ensinamos os membros da nossa equipe a manterem uma rotina saudável e 
equilibrada, reservando tempo e energia não apenas para o trabalho, mas também para o lazer, 
relações sociais, alimentação, descanso, cuidados médicos e atividades físicas.

3. O orientador investe em cada aluno o quanto ele investe em si mesmo e no grupo
Quem mostra mais apetite por conhecimento e disposição para o trabalho recebe 
proporcionalmente mais atenção. Esse investimento também envolve respeito e lealdade com o 
orientador e os colegas. Isso significa  também usar o seu tempo de trabalho, assim como o dos 
seus colegas, de maneira eficiente. Considerando esta regra, decorre que um bom membro do 
laboratório: 

i. Deve entender que ele é o principal interessado no seu próprio projeto e, portanto, deve 
tomar para si as responsabilidades no que se refere tanto ao próprio trabalho, quanto às 
obrigações associadas a ele;

ii. Nunca deve entregar ao orientador um trabalho “meio pronto”. Depois de planejar cada 
atividade com o orientador, ele deve ir até o seu ponto de rendimento máximo e, só então, 
pedir ajuda;

iii. Caso, porventura, precise se afastar do respectivo projeto temporariamente, devido a 
doença, problemas pessoais ou outros motivos justificados, deve comunicar o afastamento 
previamente ao orientador e negociar as condições com ele.
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4. O vitimismo é proibido no laboratório
Um aspirante a cientista não deve se portar como “vítima do mundo”, mas sim ter uma atitude 
positiva diante de derrotas e vitórias, além de assumir os próprios erros e limitações. Mesmo que 
algumas vezes a culpa de uma derrota não seja sua, em um primeiro momento sempre presuma 
que você é o culpado, pois essa é uma postura proativa que lhe permite tomar as rédeas da sua 
vida e resolver os seus próprios problemas.

5. Respeitamos a sua individualidade, mas você faz parte de uma equipe
Isso significa que cada membro do laboratório deve ter o seu próprio projeto e será sempre 
respeitado em sua visão profissional, valores pessoais e projeto de vida. Mas ninguém deve ser 
uma ilha, todos devem se ajudar. Considerando esta regra, decorre que um bom membro do 
laboratório: 

i. Deve não apenas pedir ajuda aos seus colegas, mas também sempre estar pronto para 
ajudá-los quando eles precisarem; 

ii. Deve respeitar a individualidade e o espaço dos seus colegas, para ter a sua própria 
individualidade e espaço respeitados; 

iii. Deve ter em mente que atividades coletivas são fundamentais tanto para o entrosamento da 
equipe do laboratório, quanto para a sua própria formação. 

6. Participar das nossas atividades coletivas é obrigatório
No laboratório, temos três tipos de atividades coletivas que visam contribuir para a formação dos 
alunos e aumentar a coesão do nosso grupo:

i. Reunião geral: reunião com todos os membros, com o objetivo de conversarmos sobre 
temas de interesse coletivo relacionados às atividades e ao funcionamento do laboratório, 
como congressos, defesas de tese, cursos, workshops, patrocínio etc. Os membros do 
laboratório também são estimulados a apresentar resultados parciais nessa reunião. 
Marcada uma vez por mês, em dia e horário fixos determinados no início de cada semestre;

ii. Journal club: reunião para discussão de artigos e demais textos muito importantes dentro 
do contexto da linha de pesquisa central do laboratório ou do projeto específico de um de 
seus membros. Todos recebem o texto para ler uma semana antes e, no dia, participam 
apenas os membros que de fato o tiverem lido. Marcado uma vez por semana, em dia e 
horário fixos, determinados no início de cada semestre;

iii. Seminário: seminário test-drive apresentado por membros do laboratório, com o objetivo de 
fazer prévias de pôsteres, palestras, artigos e defesas de tese, visando melhorar ao máximo 
essas apresentações públicas. Marcado sob demanda. 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7. A comunicação é a chave para o entrosamento da nossa equipe
Uma das maiores fontes de estresse entre colegas de trabalho são falhas na comunicação. 
Portanto, no laboratório, a regra é nunca achar que algo é óbvio ou está subentendido e, portanto, 
não precisa ser conversado claramente. Considerando esta regra, decorre que um bom membro 
do laboratório: 

i. Deve sempre perguntar ao seu orientador ou colega o que ele deseja ou está pensando, 
antes de tomar uma decisão que afete ambos; 

ii. Deve sempre procurar o orientador ou colega para conversar, quando alguém tentar criar 
intrigas entre os dois; 

iii. Deve sempre discutir com o orientador e demais colegas regras para colaboração e 
coautoria em publicações, de preferência antes de iniciarem um trabalho em conjunto. 

8. Política de armazenamento de dados e sigilo
Todo bom membro do laboratório:

i. Tem a obrigação de arquivar os dados do seu projeto no laboratório de forma organizada e 
inteligível para os demais membros do laboratório, usando as boas práticas em data 
science. O orientador deve ter acesso irrestrito à versão atualizada dos dados brutos de 
todos os projetos em andamento. 

ii. Mantém sigilo sobre os trabalhos em andamento no laboratório, exceto quando é 
expressamente autorizado a divulgá-los. O vazamento de dados, ideias ou informações 
privilegiadas produzidos pelo laboratório é punido com desligamento do laboratório e, 
dependendo da gravidade do caso, processo interno na universidade ou na justiça comum.  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9. Política de coautoria em publicações científicas
Entra como autor de uma publicação apenas quem de fato merecê-lo. Considerando esta regra, 
decorre que um bom membro do laboratório: 

i. Deve discutir os critérios, a lista e a ordem dos autores de uma publicação oriunda do 
laboratório ainda na fase de elaboração e execução do projeto. Contudo, a lista pode sofrer 
mudanças de acordo com a dinâmica de envolvimento dos autores durante o andamento da 
pesquisa e da publicação (por exemplo, quem vai até o fim e quem abandona o trabalho). 
Ninguém, nem mesmo o chefe do laboratório, entra automaticamente como autor de uma 
publicação; todos têm que merecê-lo; 

ii. Entende que os postos de primeiro autor e autor correspondente devem ser ambos 
ocupados pelo responsável pelo projeto, desde que o mesmo o tenha de fato elaborado e 
executado até o final, como planejado. Os demais autores devem aparecer em ordem 
decrescente de contribuição para o trabalho, sendo os últimos lugares reservados ao co-
orientador e orientador do aluno, seguindo a tradição de senioridade europeia, se eles 
tiverem de fato contribuído para o mesmo; 

iii. Compromete-se a, após a conclusão de um projeto, finalizar dentro de até três meses uma 
primeira versão do manuscrito principal, que esteja boa o suficiente para ser submetida a 
uma revista científica internacional revisada por pares e indexada na plataforma Web of 
Science. Contudo, espera-se que projetos de doutorado e pós-doutorado resultem em ao 
menos uma boa publicação aceita ou submetida antes do término do projeto, que seja 
oriunda de um capítulo da tese. Alunos que não cumprirem esse prazo podem vir a perder o 
posto de autor correspondente, primeiro autor ou mesmo autor da publicação, caso não 
justifiquem previamente o atraso ou abandono. 
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10. Política de estágio probatório e permanência
Aplica-se a novos e antigos membros.

i. Aspirantes do laboratório (novatos) devem passar por um período de estágio probatório de 
três meses antes de serem aceitos em caráter definitivo no laboratório. Durante esse 
período, são avaliados pelos seguintes critérios: apetite por conhecimento, paixão pelo 
próprio projeto, respeito para com os membros da equipe e responsabilidade profissional. 
Caso o aspirante tenha desempenho bom em todos esses critérios, é convidado a continuar 
no laboratório; 

ii. Veteranos do laboratório (efetivos) são constantemente avaliados quanto a esses mesmos 
critérios, podendo receber advertência, suspensão ou expulsão caso piorem seu 
desempenho ou violem as normas descritas neste estatuto.

São Paulo, 4 de maio de 2018 
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