
ATA DA II REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO 
DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
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Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às onze 

horas, no auditório Prof. Dr. José Martins Filho, no piso superior do CIPED, 

iniciou-se a II Reunião Ordinária do Centro de Investigação em Pediatria – 

CIPED – FCM com a presença dos seguintes Conselheiros: Prof. Dr. José 

Dirceu Ribeiro, Prof. Dr. Gabriel Hessel; Prof. Dr. Marcos Tadeu Nolasco da 

Silva; Antonio S Pedretti Neto, Prof. Dr. Aarão Mendes Pinto e Profa. Dra. 

Maria Helena Baena de Moraes Lopes. O Prof. Dirceu iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos os presentes e apresentando a nova 

composição do Conselho Cientifico Superior do Centro de Investigação em 

Pediatria – CIPED para o Biênio 2014 / 2016. O Conselho passa a ser 

composto dos seguintes membros conselheiros: Prof. Dr. Jose Dirceu Ribeiro, 

Presidente do Conselho e Coordenador do Ciped; Prof. Dr. Gil Guerra Junior, 

Coordenador Associado do CIPED e Coordenador do Curso de Pós Graduação 

em Saúde da Criança e do Adolescente; Prof. Dr. Gabriel Hessel e Prof. Dr. 

Marcos Tadeu Nolasco da Silva, representantes dos pesquisadores do Ciped; 

Antonio S Pedretti Neto, representante do Corpo Técnico Administrativo do 

Ciped; Prof. Dr. Aarão Mendes Pinto, representante da Congregação da 

FCM;Prof. Dr. Jose Vassalo, representante do Departamento de Anatomia 

Patológica da FCM; Prof. Dr. Carlos Arturo L. Dancona, representante do 

Departamento de Cirurgia da FCM; Profa. Dra. Maria Beatriz Puzzi, 

representante do Departamento de Clinica Medica eProfa. Dra. Maria Helena 

Baena de Moraes Lopes, representante da Faculdade de Enfermagem. Após a 

apresentação, o Prof. Dr. Dirceu franqueou a palavra aos Conselheiros que 

relataram sua satisfação em participar deste órgão do Ciped. O Prof. Dr. José 

Dirceu Ribeiro, em prosseguimento a reunião, apresenta seu plano de gestão 

indicando sua intenção em promover encontros de pesquisa intra e extra 

Centro, através dos quais os pesquisadores do Ciped poderão apresentar seus 

trabalhos e trocar experiência com pesquisadores de outros Centros. Dentre 

seus projetos, destaca-se o Primeiro LAB Meeting do Ciped  a ser realizado em 

novembro do ano de dois mil e quinze. Também informa sobre a reunião que 

será realizada na segunda quinzena do mês de março de dois mil e quinze, na 

qual pretende reunir pesquisadores e técnicos dos laboratórios do Ciped para 

promover um brainstorming na busca de experiências, problemas e soluções 

dos trabalhos em desenvolvimento no Ciped, além de futuros projetos. Nessa 

linha, o Prof. Dirceu abriu a palavra aos Conselheiros e o Conselheiro Prof. Dr 

Marcos Tadeu Nolasco da Silva apresentou a sugestão da realização de um 

projeto de pesquisa ICNT para avaliação de Coortes sobre a prevalência de 

doenças raras na população pediátrica de Campinas, além de follow-up de 



prematuros e riscos intra uterinos em pacientes atendidas no Caism. O Prof. 

Dr. Aarão, sugeriu também uma pesquisa com corte transversal para 

conhecimento de doenças crônicas na região metropolitana de Campinas, além 

de também sugerir um projeto que estude a violência da criança na região 

Metropolitana de Campinas. Os demais Conselheiros aprovaram as ideias, 

bem como se dispuseram a colaborar e participar dos projetos. Após, o Prof. 

Dirceu passou a palavra ao Conselheiro Antonio Pedretti que relatou 

resumidamente a reunião ocorrida entre a nova Coordenação do Centro e a 

área administrativa, onde foi discutida a divisão de trabalho dos integrantes da 

administração, bem como assuntos como patrimônio, segurança, previsões de 

materiais de consumo, revisão do site e outros assuntos administrativos. O 

Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro também apresentou as necessidades da 

elaboração de um relatório de atividades anual dos laboratórios, para que, com 

base nessas informações, o Centro possa elaborar seu relatório de atividades e 

produção a ser apresentada anualmente a direção da FCM. Informou que o 

prazo para apresentação desse relatório pelos laboratórios será Março de dois 

mil e quinze. Nada mais havendo a ser discutido, o Prof. Dirceu encerrou a 

reunião novamente agradecendo a presença de todos. 

 

 

 

 

 


