
Ata da II Reunião Administrativa do Centro de Investigação em 

Pediatria – CIPED – Da Faculdade de Ciências Médicas da 

Unicamp. 

Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às onze horas 

reuniram-se na Sala da Coordenação do CIPED, o Prof. Dr. Jose Dirceu 

Ribeiro, Coordenador do Centro, com a equipe administrativa da 

Coordenadoria, Sra. Rosa Maria Genésio, Srs. Milton Cesar de Sousa, João 

Daniel de Moura e Antonio Pedretti para discutir e analisar propostas 

administrativas que seguiram a seguinte ordem do dia: 1- Análise contextual do 

Centro de Investigação em Pediatria na gestão 2016 / 2018, apresentada pelo 

Prof. Dr. Jose Dirceu Ribeiro, Coordenador do Centro. O Prof. Dirceu falou 

sobre o crescimento das produções científicas geradas no Centro e pelas 

equipes de profissionais dos diversos laboratórios do Centro, ratificando a 

necessidade de que todos os trabalhos desenvolvidos no Ciped ou pelas 

equipes do Ciped desenvolvidos, devem ter a identificação do Centro para 

justificativa de sua existência, bem como a necessidade da busca de parcerias 

com a iniciativa privada para financiamento de novos projetos a serem 

desenvolvidos; 2- Agendamento de reuniões mensais com a equipe 

administrativa, agendamento de reuniões bimensais com a equipe de 

funcionários do Ciped e agendamento da reunião do Conselho Superior do 

Ciped no segundo semestre de dois mil e dezessete; 3- passada a palavra pelo 

Prof. Dirceu ao Sr Antonio Pedretti, o mesmo discorreu sobre a situação critica 

que se encontra a Unicamp, bem como as dificuldades neste momento de crise 

nacional de obtenção de apoio da iniciativa privada para futuros projetos a 

serem desenvolvidos no CIPED, porem, o Sr. Antonio Pedretti afirmou a 

necessidade de se criar um planejamento estratégico de novas atividades de 

expansão ou melhorias dos trabalhos do CIPED, para que na oportunidade de 

melhora do contexto econômico do país, se possa buscar apoio externo para o 

desenvolvimento dos novos projetos; 4- O Sr. João Daniel de Moura informou 

ao Coordenador que a administração do Centro esta realizando uma consulta 

aos laboratórios para verificação de equipamentos que possam ser recolhidos 

pelo setor de patrimônio da FCM, por não estarem mais sendo utilizados. 

Informou ainda que essa consulta tem sido realizada semestralmente para que 

não haja a permanência de equipamentos sem utilização nas dependências do 

Centro; 5- O Sr. Milton Cesar informou ao Prof. Dirceu que em abril do ano de 

dois mil e dezoito, o Centro de Investigação em Pediatria da FCM / Unicamp 

completará vinte anos de sua criação e sugeriu a organização de um evento 

cientifico / cultural que marcasse essa efeméride. O Prof. Dirceu concordou e 

solicitou à equipe administrativa que elaborasse e apresentasse à sua 

apreciação, um projeto para este evento. Nada mais tendo a ser discutido, o 

Prof. Jose Dirceu Ribeiro, Coordenador do Ciped, agradeceu a presença de 

todos e encerrou a reunião.. Essa ata foi por mim, Antônio S. Pedretti Neto, 

elaborada aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete. 


