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Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às onze horas, no 

auditório Prof. Dr. José Martins Filho, no piso superior do CIPED, iniciou-se a III 

Reunião Ordinária do Centro de Investigação em Pediatria – CIPED – FCM com a 

presença dos seguintes Conselheiros: Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro, Prof. Dr. Marcos 

Tadeu Nolasco da Silva; Antonio S. Pedretti Neto, Profa. Dra. Maria Helena Baena de 

Moraes Lopes e Rosa Maria Genésio. Justificaram suas ausências o Prof. Dr. Gabriel 

Hessel, Prof. Dr. Gil Guerra Junior, Profa. Maria Beatriz Puzzi e Profa. Dra. Eliana  

Amaral. O Prof. José Dirceu iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os 

presentes e apresentando um breve relato das atividades científicas do CIPED no ano 

de 2015, além das realizações de diversas atividades de infraestrutura desenvolvidas 

em 2015. Também colocou suas expectativas em relação à realização de novos 

projetos de pesquisas em 2016. Após suas colocações, abriu a palavra aos 

Conselheiros presentes para colocações que julgassem pertinentes. A Profa. Dra. 

Maria Helena Baena questionou a possibilidade de agregar a seu laboratório um 

pesquisador colaborador, intenção essa que teve total apoio do Coordenador do 

Centro, desde que cumpridos os requisitos legais. O Prof. Dr. Marcos Tadeu Nolasco, 

colocou que não obstante aos esforços feitos na reforma elétrica por parte do CIPED, 

sua preocupação continua sendo com os constantes problemas de queda de energia, 

bem como as verificações de portas esquecidas abertas no CIPED. O Prof. Dr. José 

Dirceu Ribeiro passou a palavra ao Conselheiro Antonio Pedretti, que na qualidade de 

responsável pela Administração do CIPED, relatou as atividades desenvolvidas ao 

longo do ano de 2015, a qual passa a relatar: readequação do sistema elétrico dos 

laboratórios, readequação do sistema elétrico do ambulatório, revisão do sistema 



elétrico das salas de aulas, revisão do sistema elétrico da Coordenação/Secretaria, 

revisão do sistema elétrico das salas dos pesquisadores, instalação de nova 

capacidade elétrica com capacidade de reserva, instalação de novos painéis de 

controle elétrico do andar térreo, retirada de painéis elétricos interno dos laboratórios, 

Instalação  de painéis elétricos externos aos laboratórios, readequação dos aparelhos 

de ar condicionado dos laboratórios e salas de pesquisadores, reorganização do 

almoxarifado (seco e materiais de uso), reorganização do sistema de inventário 

patrimonial, identificação de todos os itens (móveis e equipamentos) dos laboratórios, 

salas de aulas, salas de pesquisadores, corredores, áreas de serviço e coordenação, 

revisão dos racks de informática, substituição de cabeamento de fibra óptica dos 

andares térreo e superior para informática, renovação do sistema de WIFI para o 

prédio, pintura dos andares térreo e superior do prédio, pintura externa do prédio, 

reforma do gramado face às instalações subterrâneas dos cabeamentos elétricos, 

acompanhamento das políticas de recursos humanos da Universidade e implicação no 

CIPED, acompanhamento das aposentadorias do CIPED, acompanhamento do 

processo de Certificação do CIPED, acompanhamento do processo de mudança de 

regime dos funcionários, acompanhamento dos processos de convênios diversos 

(FAPESP e outros), identificação de materiais e resíduos contaminantes e 

recolhimento junto a Comissão de Resíduos, recolhimento de equipamentos e móveis 

não utilizáveis no CIPED, regularização dos equipamentos recolhidos dos laboratórios 

do CIPED,  com baixa junto ao patrimônio da FCM assim como colocar sob patrimônio 

os novos equipamentos adquiridos. Após o relato feito, o Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro 

submeteu os demais itens da pauta: Apreciação e aprovação do início de atividades 

de pesquisador colaborador do Dr. Fernando Augusto de Lima Marson, junto ao 

CIPED; Apreciação e aprovação da prorrogação das atividades de pesquisador 

colaborador do Dr. Everton Paulo Romano, junto ao CIPED; Apreciação e aprovação 

da finalização das atividades de pesquisadora colaboradora da Dra. Patrícia 

Macchiaverni, junto ao CIPED os quais foram aprovados por unanimidade. O Prof. 



José Dirceu Ribeiro também informou que foram autorizadas as substituições de todos 

os computadores da sala de Bioestatística. Para finalizar, o Prof. Dr. José Dirceu 

Ribeiro, parabenizou o trabalho de todos os pesquisadores, técnicos e funcionários do 

Centro, além de agradecer a dedicação e o desempenho de todos para alcançar os 

resultados que foram positivos neste ano. Aproveitou para desejar a todos um Feliz 

Natal e um ano novo com muitas realizações.  Nada mais havendo a ser discutido, o 

Prof.  José Dirceu Ribeiro encerrou a reunião novamente agradecendo a presença de 

todos. 


