
ATA DA I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR DO CENTRO 
DE INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
MÉDICAS – UNICAMP 

Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às 
quatorze horas, no auditório Prof. Dr. José Martins Filho, do CIPED, iniciou-se 
a I Reunião Ordinária do Conselho Científico Superior do Centro de 
Investigação em Pediatria – CIPED /FCM do ano de dois mil e quatorze, com 
os seguintes presentes: Prof. Dr. Ivan Felizardo Toro, Diretor da FCM, que 
presidiu a Reunião; Prof. Dr. Gil Guerra Júnior, Coordenador do Ciped em 
encerramento de mandato; Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro, Coordenador Eleito 
do Ciped para o biênio 2014/2016; Profa. Dra. Maria de Lurdes Zanolli, Chefe 
do Departamento de Pediatria da FCM; Prof. Dr. Roberto Teixeira Mendes, 
Diretor-Associado da FCM; Prof. Dr. José Martins Filho, Professor Emérito da 
Unicamp, além dos Conselheiros Antônio Salvador Pedretti Neto; Prof. Dr. 
Aarão Mendes Pinto Neto, Profa. Dra. Maria Beatriz Puzzi e convidados. O 
Professor Gil fez uso da palavra compondo a mesa e apresentando a ordem 
dos trabalhos passando a palavra ao Prof. Dr. Ivan Toro para presidir a 
Reunião. O Dr. Ivan pronunciou-se sobre a importância de um Centro de 
Investigação em Pediatria para a Faculdade de Ciências Medicas da Unicamp; 
parabenizou o Prof. Gil Guerra Junior pela sua gestão que se encerra e deu 
posse ao novo Coordenador do Centro, Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro, eleito 
para o biênio 2014/ 2016, bem como aos demais Conselheiros eleitos. Após 
passou a palavra para o Prof. Dr. Gil que fez um relato sobre os quatro anos de 
gestão, elencando uma série de importantes conquistas administrativas e 
acadêmicas conseguidas nesse período (o texto apresentado pelo Prof. Gil 
encontra-se anexo a esta ATA). O Prof. Dr. Gil fez citações nominais aos 
coordenadores de laboratório; aos funcionários técnicos e administrativos 
agradecendo a colaboração de todos. Terminado sua fala, o Prof. Dr. Ivan, 
passou a palavra ao Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro que agradeceu e enalteceu a 
parceria com o Prof. Gil durante seu mandato na Coordenação do Centro, e do 
qual ele foi Coordenador Associado; fez uma série de três questionamentos 
que seriam as bases de sua atuação frente à Coordenação do Ciped nos 
próximos dois anos; fez considerações à atuação da Diretoria da Faculdade e 
da importância do Prof. Dr. José Martins Filho como Reitor, na criação do 
Ciped; nomeou os laboratórios do Centro e seus coordenadores e funcionários 
ressaltando a importância do trabalho de todos bem como sua expectativa em 
poder continuar a contar com a colaboração de todos nos avanços que buscará 
para o Ciped (o texto lido pelo Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro, encontra-se anexo 
a esta Ata). O Prof. Dr. Ivan passou a palavra ao Prof. José Martins Filho, 
Professor Emérito da Unicamp, ex-reitor e fundador do Ciped que fez um breve 
relato das conquistas e batalhas travadas desde a idealização até a criação do 
Ciped no ano de um mil, novecentos e noventa e sete, bem como a entrega da 
construção no ano seguinte. Fez relato da importância e da singularidade do 



Centro e de ser este um dos poucos Centros de Pesquisa em Pediatria do 
Brasil. Fez um relato de suas atividades atuais como conferencista e presidente 
da Academia Brasileira de Pediatria, viajando pelo Brasil divulgando sempre o 
CIPED. Após suas palavras, o Prof. Dr. Ivan, presidente da Reunião, passou a 
palavra à Profa. Dra. Maria de Lurdes Zanolli, Chefe do Departamento de 
Pediatria da FCM e posteriormente ao Prof. Dr. Roberto Teixeira Mendes, 
sendo que ambos enalteceram a importância do Ciped no contexto do mundo 
acadêmico e de pesquisa nacional e internacional. Relataram histórias do 
acompanhamento da criação do Ciped e que hoje se orgulham de poder 
constatar a dimensão que o Centro vem atingindo. Ambos, em suas esferas de 
atuação, ofereceram apoio incondicional à administração que ora se inicia. 

Com aplausos de todos o Prof. Dr. Ivan Toro finalizou a Reunião considerando 
empossado o novo Conselho Científico Superior do Centro de Investigação em 
Pediatria da FCM / Unicamp, cuja listagem encontra-se anexa a esta Ata. 
Finalizada a Reunião, eu Antonio Salvador Pedretti Neto, Conselheiro do 
Conselho Científico Superior do Ciped, transcrevi resumidamente a Ata desta 
Reunião aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e quatorze. 

 

Fala do Prof. Dr. Gil Guerra Junior 

Caros Profs. Drs. Ivan Felizardo Contrera Toro (Diretor da FCM - UNICAMP), 

Roberto Teixeira Mendes (Diretor-Associado FCM - UNICAMP), Maria de 

Lurdes Zanolli (Chefe do Departamento de Pediatria - FCM - UNICAMP), José 

Martins Filho (Professor Emérito e ex-Reitor da UNICAMP) e José Dirceu 

Ribeiro (Coordenador eleito do CIPED para o biênio 2014-2016), 

 

Prezados amigos, funcionários, pesquisadores e alunos aqui presentes: 

 

 Neste momento de transição da coordenação do Centro de Investigação 

em Pediatria (CIPED) da FCM - UNICAMP se faz necessário relembrar sua 

história e uma reflexão: 

 

 O CIPED, criado em 10/10/1997 pelo então reitor o Prof. Dr. José 

Martins Filho teve suas instalações prediais entregues em 04/1998. Na sua 

entrega, professores-pesquisadores do Departamento de Pediatria 

organizaram um projeto FAPESP de infraestrutura para possibilitar a instalação 

dos 1ºs laboratórios de pesquisa. As gestões bem sucedidas dos Profs. Drs. 



José Martins Filho, Antonio Condino Neto e Maria Marluce dos Santos Vilela 

propiciaram o crescimento do CIPED e seu reconhecimento interno e externo à 

UNICAMP como centro de excelência na pesquisa em crianças e adolescentes. 

Docentes de outros Departamentos da FCM, como Clínica Médica, Anatomia 

Patológica, Neurologia, Cirurgia e Enfermagem foram paulatinamente se 

agregando e ampliando a expertise da ação deste Centro. 

 

 Em 2010, fui eleito coordenador para biênio 2010-2012, tendo como vice 

o Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro. Neste biênio tivemos como meta a efetivação 

do uso de todos os espaços do CIPED e com isso foram instalados dois novos 

laboratórios, o de Urodinâmica (sob a coordenação do Profs. Carlos D'Ancona 

e Maria Helena Baena) e o de Fibrose Cística (sob a coordenação do Prof. 

Fernando Ribeiro), que se agregaram aos laboratórios já existentes de: 

Fisiologia Pulmonar (sob a coordenação do Prof. Dirceu), Crescimento e 

Desenvolvimento (sob minha coordenação, com colaboração dos Profs. Barros 

e Sofia), Endocrinologia Pediátrica (sob a coordenação da Profa. Lilia), 

Patologia Molecular (sob a coordenação do Prof José Vassalo), Imunologia 

(sob a coordenação da Profa. Marluce), Pesquisa Translacional (sob a 

coordenação do Prof. Marcos Nolasco), Gastroenterologia Pediátrica (sob a 

coordenação do Prof. Gabriel), Cultura de Células de Pele (sob a coordenação 

da Profa. Beatriz Puzzi), Estudos de Aprendizagem (sob a coordenação da 

Profa. Maria Aparecida Moysés com a colaboração da Profa. Lurdinha), 

Estudos do Desenvolvimento Infantil (sob a coordenação da Profa. Marlisa 

Guerreiro) e Informática (sob a coordenação do Prof André). Esta diversidade 

de atuação enriqueceu sobremaneira a atuação multidisciplinar da pesquisa em 

crianças e adolescentes, especialmente a ligada ao Programa de Pós-

Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da FCM - UNICAMP. 

 

 Neste 1º biênio de 2010-2012 na coordenação do CIPED, eu e o Prof 

Dirceu traçamos objetivos que se concretizaram como: a aprovação do 

regimento do CIPED, grande anseio de todos os membros do Centro, a 

modernização da rede de ar condicionado em vários laboratórios, bem como a 

instalação da rede sem fio em todo o prédio e a ampliação e modernização da 

sala de informática. Todos estes projetos foram executados com verba 



conseguida junto ao I Edital de Infraestrutura da PRP-PRPG da UNICAMP de 

2010. Além disso, através do PPGSCA, foi adquirido um aparelho de 

densitometria óssea de última geração no valor R$ 210.000,00 no Edital Pró-

Equipamentos da CAPES de 2011. 

 

 Eu e o Prof. Dirceu fomos reeleitos para o biênio 2012-2014 e 

novamente traçamos objetivos que felizmente se concretizaram, como: 

expansão e renovação da rede elétrica do piso térreo do CIPED (com verba do 

II Edital de infraestrutura da PRP-PRPG de 2012 e apoio da PRDU e da 

Diretoria da FCM, num montante de mais de R$ 400.000,00). Recentemente 

solicitamos verba para troca do alarme de incêndio dos laboratórios do CIPED 

junto ao Edital de Manutenção Predial 2014 – Planes II e conseguimos 

aprovação junto à Diretoria anterior da FCM do pedido de pintura interna e 

externa do prédio. Novamente, através do PPGSCA, foi aprovado o projeto 

para a compra de um aparelho de pletismografia no valor US$ 80.000,00 no 

Edital Pró-Equipamentos da CAPES de 2014. 

 

 A manutenção dos laboratórios e da pesquisa no CIPED é praticamente 

toda custeada por projetos de pesquisa dos docentes-pesquisadores junto às 

agências de fomento FAPESP, CNPq, CAPES,  Faepex e pesquisas clínicas 

com as indústrias farmacêuticas que giram em torno de R$ 1.000.000,00 por 

ano, além da verba de RH e serviços de manutenção da FCM. Todos estes 

projetos de pesquisa são gerenciados na secretaria administrativa do CIPED. 

 

 70% de toda a produção do PPGSCA são realizadas no CIPED. O 

PPGSCA é nota 5 na Medicina II da CAPES. Praticamente todas as aulas, 

exames de qualificação e defesas de tese do PPGSCA são realizadas nas 

dependências do CIPED com o apoio inestimável de nosso corpo 

administrativo, a quem destaco os amigos Rosa, Pedretti, Milton e João Daniel, 

além da enfermeira Silvana, responsável por toda a organização dos projetos 

clínicos e do Ambulatório do CIPED. Vale lembrar que a Rosa está aqui há 

pouco tempo, desde 2013, em substituição à Simone que foi para a PRP-

UNICAMP. 

 



 Finalizando, agradeço o apoio incondicional dos pesquisadores, alunos e 

funcionários nestes 4 anos a frente do CIPED, além do apoio institucional da 

Reitoria e da FCM. Porém, um agradecimento especial devo ao meu amigo e 

companheiro José Dirceu Ribeiro a quem tenho o privilégio de passar a 

coordenação para os próximos 2 anos e desejar sucesso nos novos desafios 

que se aproximam, como o sonho de ampliação física do Centro no 

atendimento dos Programas de Doenças Raras do Ministério da Saúde e da 

Secretaria Estadual de Saúde, a tentativa de ampliação do quadro de 

pesquisadores e funcionários do Centro e a submissão de projetos de pesquisa 

em conjunto dos laboratórios a Editais como INCT, temáticos ou internacionais. 

 

 Muitas felicidades e sucesso, Dirceu. 

 

 Obrigado a todos.         

 

 

 

Fala do Prof. Dr. Jose Dirceu Ribeiro 

 

Prezados colegas e distintos amigos 

Agradecimentos 

Prof. Ivan Toro: Diretor da FCM – Prof. Teixeira: Diretor Associado da FCM 

Profa. Maria de Lurdes Zanolli Che depto de Pediatria 

Prof. Gil Guerra: Coordenador do CIPED – 2010-2014 

Prof. Jose Martins Filho 

Aos presentes: amigos, docentes, funcionários, alunos, residentes e pós- 

graduandos 

Minha fala se embasada em 3 argumentos e questionamentos: 

Duas perguntas que vocês gostariam de fazer a minha pessoa: 



Primeira Pergunta:   

  Porque o Dr. Dirceu resolveu ser coordenador do CIPED? 

Segunda Pergunta: 

O que será que o Dr. Dirceu fará pelo CIPED? Quais as expectativas da gestão 
dele? 

Terceiro argumento: Uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos: 

O CIPED é um centro independente com vários laboratórios?   
Ou   
Vários laboratórios independentes em um Centro de Pesquisa?      

Quais os principais motivos para aceitar o desafio de ser 
coordenado do CIPED? 
Talvez os mesmos dos colegas que recentemente assumiram cargos na 
FCM: 
Da Professora Maria de Lurdes  Chefia do Depto 
Do Professo Ivan Toro e Teixeira  Diretor da FCM 
Do Gil Guerra     Pós Graduação 
 
Eu realizei toda a minha carreira na FCM/Unicamp e aqui estou desde 
1977. São 37 anos.  
Residência, Mestrado, Doutorado, Livre docência e Titular. 
 
Fui Coordenador da Subcomissão de PG,  Chefe do Depto,  
Membro do Comitê de Ética,  Membro da CCD,  
Membro do Conselho Superior do HC  
 
Por isso mesmo será oportuno contribuir para maximizar  benefícios e 

conforto para a comunidade do CIPED.  

O que poderemos (Gil e eu) fazer pelo CIPED? 

Minha participação como coordenador terá 3 princípios. 

I) De Construção  Se possível; se viável; se necessário 

II) de Manutenção   Manter e preservar o que já feito e aumentar 

a segurança e o patrimônio 

III) Colaboração  Auxiliar a todos no que for possível. 

Entre os principais motivos para aceitar o desafio de coordenar o 

CIPED: 



1) O bom relacionamento com o Professor GIL.  
 
Pareceria com Professor Gil foi muito produtiva e exemplar durante o 

período da sua coordenadoria do CIPED. 

Agora a melhor situação é ter o Professor Gil como Coordenador 

associado e com a experiência dele na administração do centro as 

prioridades do mesmo serão levadas a cabo. 

Agradeço ao Professor GIL pelo bom convívio e pelo aprendizado que 

tive com ele nestes últimos 4 anos. 

2) Possibilidades de apoio da Diretoria da FCM e da Universidade. O 
bom relacionamento com o  

 
A pediatria pesquisa assiste e ensina para de 7 faixas etárias 

1- Logo após a concepção, Período Intra Útero 

2- Recém-nascido; 3- Lactentes 4- pré-escolares, 5- escolares  

6= adolescentes 7- jovens  

A medicina dos Adultos: Adulto e idoso 

Eu tenho certeza que ter um Centro de Investigação em Pediatria é um 

distintivo para a FCM e para a Universidade.  

Ainda mais um Centro que possui 12 Laboratórios e 1 Ambulatório destinados 

a pesquisa em crianças e adolescentes. 

CIPED: 13 LABORATORIOS E 1 AMBULATORIO 

1) LAFIC:  Lab. Fib Cística   Dr. Antônio Fernando Ribeiro 
Maria de Fátima Sevidoni, Adriana, Juliana, Carla 
 

2) LIP: Lab. de Investigação em patologia Dr Jose Vassalo Colaboradores: 
 Prof. Dr. André Almeida Schenka 
 Profa. Dra. Luciana Regina Moreira  

 



Responsável Técnico:  
Biomédico: Paulo Latuf Filho  
Técnica em Química: Caroline Bondarik 
 

3) LIM: Lab. de Imunologia    Dra Marluce Vilela 
 

4) LabCred: Lab. de Crescimento e Desenvolvimento: Dr GIL 
 

5) LEDI: Desenvolvimento Infantil   Marilisa Guerreiro 
 

6) LEP: Endocrinologia Pediátrica Lilia de Souza Li 
 

7) LPT: Pesquisa Translacional  Marcos Nolasco 
 

8) LabUro:     Carlos Arturo Levi Dancona 
 

9) LGAHEP – Laboratório de Gastroenterologia Pediátrica        

10) LEADD -   Laboratório de Estudos sobre Aprendizagem, Desenvolvimento,  
Desenvolvimento e Direitos  

Maria Aparecida Moises Colaboradores: Profa.Drª Maria de Lurdes Zanolli Dr  
Fernando Chacra  e Dr Ricardo César Caraffa 

 

11- LCCP - Laboratório de Cultura de Células da Pele 

Coordenadora Profa. Dra. Maria Beatriz Puzzi   

12) LAB-INFO:  Laboratório de Informática Andre Morcilo 

13) LAFIP: Lab. De Fisiologia Pulmonar- Dr Dirceu 

Maria Ângela - Adyléia Toro  

O exemplo de produção do LAFIP e a resposta para a generosidade da 
FCM e da UNICAMP 

(50 teses defendidas e publicadas)  -  Inserção de colaboração com quase 
todos os colegas do Depto 

Aquisição de novas tecnologias para doenças do trato respiratório 

Bolsa produtividade em pesquisa do CNPq 

2 prêmios em Saúde no Brasil  



Inserção Internacional ( Portugal, Alemanha. Canadá e Dinamarca) 

Outros motivos para aceitar este desafio: 

3- AMBULATORIO do CIPED 

Silvana Dalgé Severino 

Dedicação, competência e cuidados no atendimento do Ambulatório e a 
inserção na assistência e pesquisa. 

4) A DISPONIBILIDADE , amizade e a dedicação dos funcionários da 
administração 

Antonio Salvador Pedretti ;      

Rosa Maria Genésio 

Milton Cesar Souza;       

João Daniel. 

 

Já temos uma reunião marcada para a próxima quarta feira às 9 horas. 

Discutiremos a função de cada um e a divulgação disso. 

5) Inserção e as relações institucionais e profissionais entre o CPG SCA e 
o Departamento de Pediatria com o CIPED . 

Bom relacionamento com O Prof. Gil e a Prof. Maria de Lurdes Zanolli 

5) Teses com Workshops 

 Valorizar e estimular presença nas defesas de teses: 

 Convidar os alunos para participar das defesas e realizar workshops 

para as defesas de teses com alunos e professores sobre o assunto da tese 

 Exemplos: tivemos defesas de teses juntos a Workshops em 2014:  

 Brasil-Canadá,  Brasil-Portugal e   Em 2015 teremos Workshop Brasil-

Dinamarca  

As teses defendidas no CIPED 

6) Maior inserção internacional do CIPED: 

Ciências sem fronteiras CNPq, FAPESP,     INCT etc. 

7) Estimular o Relatório Anual Do CIPED 



Solicitar os relatórios de produtividade anual aos laboratórios e deixá-los com a 

nossa secretaria. 

9) Segurança – (Portas, Secretaria no térreo)  

10) Abertura para sugestões da comunidade do CIPED 

11) História do CIPED e valorização do SITE junto a a FCM 

12) Treinamento dos técnicos de nível superior e efetivação dos mesmos. 

13) Reuniões periódicas: 

Com os 13 chefes de LAB 

Com os membros da secretaria administrativa 

Com os funcionários do CIPED 

Por fim a pergunta que todos temos que fazer 

14) Tentar responder a pergunta: CIPED; 

Perguntas: 

O CIPED é um centro independente com vários laboratórios?   
 
Ou 
 
Vários laboratórios independentes em um Centro?  
     

 Agradeço a presença de todos e os convido para um café. 


