
ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CIENTÍFICO SUPERIOR DO CENTRO DE 

INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO CIENTÍFICO SUPERIOR DO CENTRO DE 

INVESTIGAÇÃO EM PEDIATRIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS. Aos dezenove dias do mês de junho às onze horas, reuniu-se no 

Auditório “José Martins Filho” o Conselho Científico Superior do Centro de Investigação em 

Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas. Sob a presidência do Prof. Dr. Gil Guerra Júnior, 

Coordenador do Centro de Investigação em Pediatria (CIPED) da Faculdade de Ciências 

Médicas (FCM), com o comparecimento dos seguintes conselheiros: Prof. Dr. Antonio de 

Azevedo Barros Filho, representando o Departamento de Pediatria, Prof. Dr. Gabriel Hessel, 

representando os Pesquisadores do Centro de Investigação em Pediatria, Prof. Dr. José 

Vassalo, representando o Departamento de Anatomia Patológica, Profa. Dra. Lilia Freire 

Rodrigues de Souza Li, representando a Sub-comissão de Pós-graduação em Saúde da Criança 

e do Adolescente, Profa. Dra. Luciana de Lione Melo, representando o Departamento de 

Enfermagem, Profa. Dra. Maria Aparecida Affonso Moysés, representando os Pesquisadores 

do Centro de Investigação em Pediatria, Profa. Dra. Maria Beatriz Puzzi, representando o 

Departamento de Clínica Médica, Profa. Dra. Marilisa Mantovani Guerreiro, representando o 

Departamento de Neurologia, Srta. Tais Nitsch Mazzola, representando os funcionários do 

Centro de Investigação em Pediatria. O Prof. Dr. Gil Guerra Júnior, presidente, dá inicio a 

reunião informando que houve uma demora nas indicações dos conselheiros pelos 

departamentos e, portanto somente nesse momento foi possível realizar a primeira reunião, 

nomeia a todos e segue a reunião com o primeiro item da pauta dando as boas vindas e 

dizendo ser esse um momento histórico, pois o CIPED com quase 20 anos realiza sua primeira 

reunião oficial e regimental, houve outros momentos, mas foram para a institucionalização do 

CIPED, o regimento foi enviado junto da convocação, e também está disponível no site que foi 

feito nesse momento de institucionalização com a ajuda da área de administração do CIPED e 

da área de desenvolvimento da FCM. Em novembro de 2011 o regimento foi aprovado na 

Congregação e nele o Conselho Científico Superior que é composto pelo Coordenador, 

Coordenador associado, e os representantes indicados que são: pela Congregação foi o Prof. 

Dr. Aarão Pinto Mendes, como Coordenador do Curso de Pós-graduação em Saúde da Criança 

e do Adolescente é a Profa. Dra. Lilia Freire Rodrigues de Souza Li - presente, dois 

representantes dos pesquisadores o Prof. Dr. Gabriel Hessel - presente e Profa. Dra.  Maria 

Marluce dos Santos Vilela, suplente a Profa. Dra. Maria Aparecida Affonso Moysés - presente e 

um representante docente de cada departamento com atividade de pesquisa no CIPED, 

indicados pelos conselhos de seus departamentos e os indicados foram: da Pediatria o Prof. 



Dr.  Antonio de Azevedo Barros Filho - presente, da Cirurgia o Prof. Dr.  Antonio Gonçalves, da 

Enfermagem a Profa. Dra. Luciana - presente, da Clinica Médica a Profa. Dra. Maria Beatriz 

Puzzi - presente, da Neurologia a Profa. Dra. Marilisa Mantovani Guerreiro - presente e da 

Anatomia Patológica o Prof. Dr. José Vassallo - presente e um servidor representante dos 

servidores não docente eleito por seus pares lotados no CIPED que é a Srta. Tais Nitsch 

Mazzola - presente. Explica que enquanto o regimento estava em processo de aprovação pela 

Congregação da FCM, foi realizada em outubro de dois mil e dez uma eleição onde foram 

eleitos o Coordenador, o Coordenador Associado, os representantes dos pesquisadores e dos 

funcionários e que terão o mandato vencido em outubro desse ano, e por isso que está na 

pauta à questão da eleição para o biênio 2012-2014, e que provavelmente será realizada em 

agosto ou setembro. Passa então para os informes reafirmando a aprovação do regimento, o 

qual foi enviado junto com a pauta, demonstra o site novo do CIPED que está hospedado 

dentro do portal da FCM, nele consta a versão on-line do regimento, e pede para que todos 

visitem a página para observar as informações e enviar novas demandas e corrigir algo que 

não esteja de acordo e envie-as para a Simone Cristina Ferreira – supervisora do administrativo 

do CIPED, que tem a ferramenta para atualizá-lo em tempo real. O Prof. Dr. Gil Guerra Júnior, 

presidente, passa a palavra para Simone Cristina Ferreira e a mesma explica rapidamente 

sobre a nova plataforma que foi realizada o site, chamada JOOMLA, onde a construção da 

arquitetura é realizada pelo desenvolvedor web, mas que descentraliza as atualizações dando 

total acesso de inserir ou retirar as informações em tempo real ao servidor ou servidores 

indicados, informa que atualmente o acesso total dessas informações estão ao alcance de 

Simone Cristina Ferreira, Prof. Dr.  Gil Guerra Júnior e de outro servidor o Sr. Milton Cesar 

Souza. A Profa. Dra. Maria Aparecida Affonso Moysés pergunta sobre o logo do CIPED. O 

presidente informa que houve um movimento para realizar uma campanha para realizá-lo, 

logo que o site novo foi apresentado, compartilha que foi atrás de algumas indústrias para 

conseguir uma doação de um prêmio para incentivar as pessoas a participarem dessa 

campanha, pois, quando tem prêmio o número de participantes é maior e infelizmente as 

indústrias relataram não poderem mais fazer esse tipo de doação por estarem subordinadas as 

determinações e regras da ANVISA e diante dessa informação pedirá a Diretoria da FCM para 

pagar esse prêmio de incentivo, que gira em torno de quinhentos a mil reais, inclusive no 

momento acontece uma campanha para a criação do mascote do patrimônio e que está sendo 

patrocinada pela direção, e a ideia é lançar ainda esse ano um concurso para a realização 

desse logo. Sobre os novos laboratórios diz que em outubro de 2011foi instalado o Laboratório 

de Urodinâmica que é coordenado pelo Prof. Dr. Carlos Arturo Levi D’Ancona e a Profa. Dra.  

Maria Helena Baena, localizado no hall de entrada do CIPED. Ainda nesse mês começou a 



transferência de uma boa parte dos equipamentos e da funcionária do Laboratório do Prof. Dr.  

Edgard Ferro Collares (do NMCE) que estará encerrando suas atividades até o final desse ano e 

que então passará a coordenação para o Prof. Dr.  Antonio Fernando Ribeiro e Prof. Dr.  

Joaquim Murray Bustorff, e que irão trabalhar principalmente com Fibrose Cística, a linha de 

pesquisa está mudando de esvaziamento gástrico para as canelopatias; sendo o projeto de 

grande interesse e com convênio com a comunidade econômica europeia, um projeto de 

pesquisa em conjunto com Portugal e Alemanha, com um aluno que está fora do Brasil em 

treinamento e que deve voltar até o final desse ano para as atividades no laboratório e que 

passou a utilizar o espaço que primeiramente foi destinado a Nutrigenômica, mas como esse 

projeto inicial não evoluiu, a Profa. Dra. Maria Marluce dos Santos Vilela abriu o espaço para 

esse novo laboratório, com isso o CIPED preenche todas as áreas de laboratórios existentes. 

Sobre as vagas de estágio, historicamente o Centro tinha seis vagas em andamento, com a 

mudança da diretoria, houve uma readequação do número de vagas e houve uma diminuição 

desse número para todos os laboratórios e áreas, obviamente o CIPED perdeu vagas e 

inicialmente foram três e após ampla negociação obteve-se quatro vagas. Para o 

preenchimento dessas vagas é realizado um processo seletivo público e os laboratórios 

solicitam esses estagiários de acordo com a demanda de seus serviços, atualmente as vagas 

estão alocadas no LAFIP, LIM, LPT, e LEP. A Srta. Tais Nitsch Mazolla pergunta se a vaga de 

estagiário do laboratório do Prof. Dr.  Edgard Ferro Collares virá com a Bióloga Adriana Vinagre 

que está sendo transferida para o CIPED. O Prof. Dr. Gil Guerra Júnior comenta que a 

probabilidade é pequena, que a vaga deve ser absorvida pelo NMCE, fala que poderá negociar, 

mas a priori essa não é uma opção, já que houve certa dificuldade em trazer a funcionária, mas 

não descarta uma negociação. Fala que após longa negociação e justificativas, o CIPED foi 

contemplado com uma vaga de Técnico de Laboratório que deverá atuar no LIP, junto ao Prof. 

Dr.  José Vassallo, que estava a três anos solicitando a substituição da funcionária Luzia e que 

foi aprovado e encontra-se em fase de contratação pela FCM. Também nesse período foi 

realizada a adequação de um espaço de almoxarifado central para o Centro que não havia e 

com isso cada laboratório guardava seus materiais dentro do próprio e isso foi causando um 

sufocamento dos espaços e esse almoxarifado, embora, não esteja totalmente finalizado, 

resolveu grande parte do problema e ajudou muito essa questão. Ainda na área de 

laboratórios havia a solicitação de um projeto de modernização e adequação do espaço que 

hoje é utilizado como uma copa, transformando esse espaço para acolher os equipamentos 

mais pesados, freezers, geladeiras e outros que acabam ocupando um espaço grande dentro 

dos laboratórios, mas esse projeto não foi aprovado porque o espaço não era adequado 

devido ao seu tamanho. Uma queixa frequente dos alunos e pesquisadores é a falta de acesso 



à internet dentro do Centro, a rede existente é toda por meio de cabo e existe um limite de 

pontos por áreas e departamentos. Com a expansão das áreas e laboratórios e com isso 

trazendo um número maior de alunos e pesquisadores, houve a necessidade de montar um 

projeto de infraestrutura para colocar rede sem fio dentro do Centro. O projeto foi aprovado e 

ainda não foi instalado porque a FCM utiliza um sistema de dois mil e oito e como todos esses 

sistemas da área de Tecnologia da Informação se atualizam muito rápido a tecnologia 

existente não se encontra mais disponível no mercado para novas aquisições ou ampliação. 

Trocar todo o sistema nesse momento é inviável pelo alto custo, a diretoria resolveu instalar a 

nova tecnologia nas áreas que não possuem o sistema antigo, no caso o CIPED e a 

Enfermagem, e aos poucos irão trocar de toda faculdade para a tecnologia nova. Nas áreas de 

laboratórios provavelmente não será instalado porque em alguns casos acontece uma 

interferência com os aparelhos e acaba não funcionando adequadamente, será instalado um 

ponto na área ambulatorial e hall de entrada próximo ao Laboratório de Urodinâmica e em 

todo o piso superior, informa que haverá uma área para estudo com acesso a rede sem fio no 

hall de entrada do piso superior e assim os alunos poderão acessar internet, sem usar os 

pontos de acesso de cabo fixos existentes dentro dos laboratórios, o que não é permitido, 

como por exemplo, alunos que conectam seus notebooks nos cabos de internet usando a 

máscara de configuração existente sem autorização do uso de IP institucional, estão 

fragilizando a rede com permissões de entradas de arquivos muitas vezes infectados por vírus 

que podem comprometer não somente a rede do Centro como de toda a FCM. Professor 

Barros pergunta como será o acesso à rede sem fio, e se todos que trouxerem seu lap top 

poderão usar e quando estará disponível. O Prof. Dr. Gil Guerra Junior diz que a informática 

estará avaliando os espaços do Centro nos próximos dias e que essa instalação deve acontecer 

antes do inicio do 2º semestre, que conversou com o Prof. Dr. Abimael Aranha Neto, 

Coordenador da área de informática e o responsável Sr. Wagner Silva sobre o tempo em que o 

dinheiro do edital está disponível para essa compra, aproximadamente há um ano e meio, e 

que se ainda for esperar mais outro pregão, quanto tempo mais levaria? Então ficou acertado 

que o Sr. Wagner Silva pedirá o empréstimo dos APs (rádios de emissão do sinal) para as 

empresas, algo que é possível de ser feito, iniciando esse processo de instalação e 

funcionamento da rede o mais rápido possível. Informa que autenticação para a utilização 

dessa rede será feita como é hoje em toda a Unidade, por meio do username e senha da FCM, 

alunos, docentes e funcionários da FCM, todos têm esse acesso. Fala que em maio de dois e 

mil e doze instalou-se o centro de impressão do CIPED com permissão de impressão para 

todos os pesquisadores e funcionários e cota de cinco mil ao mês, reafirma que a autorização é 

dada somente para os docentes e funcionários, os alunos irão visualizar o link de impressão, 



poderão imprimir se estiverem logados na área do docente ou de um funcionário, a 

configuração está sendo realizada lentamente e em cada laboratório e por isso tem alguns 

locais que ainda não estão conseguindo essa impressão, mas até o final de julho tudo estará 

normalizado. Com relação à reforma do CIPED como um todo, está prevista a construção das 

bancadas para estudo e ampliação da copa do primeiro andar, adequação dos banheiros de 

deficientes, aumento do número de computadores na sala de Bioestatística, modernização do 

sistema de ar condicionado para alguns laboratórios que estavam com a capacidade de 

refrigeração reduzida, e após um novo cálculo de carga térmica foi feito o pedido de aparelhos 

que estão em processo de compras junto ao pregão eletrônico. Nesse estudo de climatização e 

rede sem fio, verificou-se que a rede elétrica também tinha sua capacidade reduzida para 

atender tantas instalações ao mesmo tempo e com a chegada de mais laboratórios e mais 

equipamentos sendo instalados, alguns desses, começaram a queimar por não estarem 

adequados para a capacidade da rede e assim fora do gerador, diante disso foi feito um novo 

projeto de infraestrutura que pudesse contemplar essa readequação, inicialmente foi feito um 

levantamento do problema pelo Engenheiro Abel e uma estimativa de preço da obra, e nesse 

meio tempo nos deparamos com um outro problema que é o sistema de alarme de incêndio 

do CIPED que em um determinado dia diante de uma ameaça o alarme não disparou, então 

era necessário e urgente que fosse também verificado alternativas para regularizar esse 

sistema, e em uma primeira avaliação feita pelo Engenheiro a estimativa ficou de duzentos e 

cinquenta a trezentos mil reais para resolver o problema. O alarme de incêndio em uma 

primeira cotação apresentada foi de cem mil reais, em uma segunda cotação e utilizando o 

material existente, apresentou o orçamento de cinquenta mil reais. Não havia dinheiro para 

pagar a reforma da parte elétrica e mais o alarme de incêndio, mesmo com o recurso dos dois 

projetos de infraestrutura que giraram em torno de cinquenta mil cada e somando alguma 

coisa de reserva técnica chegaríamos ao máximo a cem mil. Conseguiu-se o compromisso da 

diretoria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp em apoiar financeiramente essa 

reforma, bem como da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário. Infelizmente por ampla 

variação de orçamentos, esse projeto ainda não está em andamento, pois o recurso tem que 

estar compatível com o orçamento para a operacionalização do processo de entrada em 

pregão, e mesmo que chegue um determinado momento em que valor fique abaixo da 

proposta, no pedido inicial temos que mostrar o orçamento compatível com a reserva de 

recurso. Todo esse trabalho de melhoria de infraestrutura realizado nos últimos dois anos é  

para ter o CIPED funcionando plenamente e dentro de todas as normas de exigências para um 

centro de pesquisa, o objetivo dessa administração é que aconteçam mudanças físicas e de 

instalação onde os pesquisadores não tenham que se preocupar com isso e sim dar 



exclusividade aos seus projetos de pesquisa e seus alunos. A Profa. Dra. Maria Beatriz Taube 

fala a respeito de um problema que está enfrentando em seu laboratório, uma falha no 

compressor do sistema de purificação de ar, o que atingiu o aparelho de ar condicionado que 

não pode ser desligado de forma alguma dentro do Laboratório de Cultura de Células da Pele, 

e que gostaria de saber quais as formas de como conseguir o conserto, com certa urgência, 

para não expor a mais riscos às pesquisas que estão em andamento.  O Prof. Dr.  Gil Guerra 

Júnior responde que é provável que esse problema seja decorrente dessa falha da rede 

elétrica, que o gerador está muito sobrecarregado e que quando acontece uma queda geral de 

energia em finais de semana ou feriados, os aparelhos não entram todos e nesse momento é 

que ocorrem as queimas, e as falhas nos aparelhos e completa dizendo que é necessário 

solicitar uma ordem de serviço para o devido conserto, para isso é necessário informar a 

secretaria administrativa que será providenciada essa ordem. O Prof. Dr.  Gil Guerra Junior 

passa para o próximo item da pauta relatando que todo ano tem sido aberto um edital da 

CAPES ligado a Pró-Reitoria de Pós-graduação (PRPG) de pró-equipamentos e o que tem sido 

feito pela FCM são projetos multiusuários, no ano passado, o projeto vencedor da FCM foi o do 

programa de pós-graduação de Saúde da Criança e do Adolescente propondo a compra de um 

aparelho de Densiometria Óssea para o Centro de Pediatria. Esse aparelho será utilizado por 

vários laboratórios, porque é um aparelho que é usado tanto para parte óssea quanto  

composição corporal, esse aparelho que será comprado tem um software bem atualizado, 

avalia também gordura visceral e poderá ser usado para pessoas com peso acima de duzentos 

quilos, apesar de ser um Centro de Pediatria com pesquisas voltadas para criança, foi feito um 

projeto para que todos os departamentos da FCM pudessem usar. A compra desse aparelho 

está em fase de pregão, será colocado na área de ambulatório do CIPED, será feita uma divisão 

na primeira sala de ambulatório que é a maior e que poderá acolher esse equipamento. O 

professor reafirma que todas as atividades desenvolvidas no Centro são exclusivamente 

voltadas para a pesquisa. A Profa. Dra. Lilian Rodrigues Freire de Souza Li informa que já está 

aberto novo edital da CAPES via PRPG para pró-equipamentos e que se houver interesse dos 

pesquisadores em apresentar novos projetos, esse é o momento de estarem discutindo para 

apresentá-lo. Fala também que estão abertas as inscrições para concorrer ao prêmio 

Santander e o edital Universal do CNPq. O Prof. Dr.  Gil Guerra Junior retoma a palavra e 

reafirma a aprovação dos editais de infraestrutura o de dois e mil e onze de cinquenta e dois 

mil e quinhentos e de 2012 de cinquenta mil reais, do edital da CAPES de cento e noventa mil 

reais, também fala de vários outros projetos individuais dos pesquisadores pelas agências de 

fomento. Em relação à aprovação de pesquisadores colaboradores de outubro de dois mil e 

dez até o momento foram credenciados os professores doutores Antonio Condino Neto, 



pesquisador na área de biologia molecular, Simone  dos Santos Aguiar, pesquisadora na área 

de oncohematologia, Amabile Arias e Denise Campos, pesquisadoras em nível de pós-

doutorado na área de neurologia e supervisionadas pela Profa. Dra. Marilisa Mantovani 

Guerreiro, e o pesquisador Ezequiel Moreira Gonçalves, na área de crescimento e 

desenvolvimento, supervisionado pelo Prof. Dr. Gil Guerra Junior. Ainda falando de vagas de 

pesquisadores informa que nesse ano de 2012 também saiu um edital para vaga de carreira de 

pesquisador (Pq) e embora a chance de ganhar a vaga seja quase zero, porque são cinco vagas 

para toda a Universidade, o CIPED está concorrendo. A FCM propôs oito a nove projetos e um 

desses é do CIPED, e caso o Centro seja contemplado com uma dessas vagas, será aberto um 

concurso público para um pesquisador que atuará como pesquisador do CIPED, não 

especificamente dentro de um determinado laboratório e sim dentro do Centro. O Prof. Dr. Gil 

Guerra Júnior passa a palavra a todos os conselheiros, não havendo manifestação, passa então 

para a parte de discussão, inicia colocando a questão da eleição biênio 2012 a 2014 por achar 

primordial que seja colocado que embora sendo essa a primeira reunião do conselho na sua 

totalidade, o Coordenador, o Coordenador Associado e alguns membros foram eleitos em 

outubro de 2010, e não foram feitas reuniões anteriores porque o regimento não estava 

aprovado, portanto agora deverá ser feita nova eleição até outubro de 2012. De acordo com o 

regimento aprovado, no capítulo V – Artigo 11 – da Coordenadoria, o Coordenador deverá ser 

um docente da FCM em atividade efetiva de pesquisa em saúde da criança e do adolescente no 

CIPED, integrante da carreira MS, portador no mínimo do título de Doutor. Será eleito pelos 

docentes e alunos de pós-graduação que desenvolvam suas atividades no CIPED e servidores 

não-docentes credenciados no Centro, fixado o peso de 3/5 para o voto da categoria docente, 

1/5 para o voto da categoria discente e 1/5 para o voto da categoria de servidores não 

docentes. Em relação as categoria funcionários e docentes, não há problemas em definir quais 

são, a dificuldade que está sendo identificada é sobre a categoria discente por ser flutuante 

dentro dos laboratórios, então será feita uma consulta pela Simone junto aos pesquisadores 

onde será levantado qual o número de alunos que desenvolvem pesquisas dentro de cada 

laboratório no CIPED, porque esses alunos passarão a ser votantes nessa eleição, então aquele 

que estiver com pesquisa em andamento até dezembro de 2012 fará parte desse colégio 

eleitoral, esse levantamento será muito importante para a definição desse colégio e assim 

poder chamar essa eleição em setembro e o novo Coordenador e membros tomarem posse 

em outubro de 2012, ressaltando que serão somente os alunos de Mestrado e Doutorado e 

que pós-doutorados entram na categoria pesquisador e não alunos. A Profa. Dra. Maria 

Aparecida Affonso Moysés pergunta se os alunos de iniciação científica serão votantes e 

sugere que seja feita uma consulta sobre essa questão. O Prof. Dr. Gil Guerra Junior, diz que 



primeiro será verificado sobre o aluno de iniciação, e também de pós-doutorado, como está 

em tramitação uma nova normativa tendo esses pesquisadores como alunos em nível de pós-

doutorado e sendo assim passariam para a categoria alunos. Ainda continuam sendo 

considerados pesquisadores colaboradores e a documentação realizada pela Comissão de 

Contrato Docente da FCM, mas será feita uma consulta antes da definição do colégio eleitoral 

e a definição da comissão eleitoral. A Srta. Tais Nitsch Mazolla pergunta sobre a 

obrigatoriedade dos alunos votarem em eleições, diz que geralmente os alunos não 

comparecem. O Prof. Dr. Gil Guerra Júnior, esclarece que não há obrigatoriedade para os 

alunos, em nenhuma eleição dentro da Universidade, em determinadas eleições existe a 

obrigatoriedade do docente e dos funcionários, mas os alunos nunca são obrigados a votar. 

Todos concordam e aprovam esta tramitação. O Sr. Coordenador, passa então ao outro item 

da pauta, referindo-se aos espaços dos laboratórios dentro do Centro, expõe que após todos 

serem ocupados, chegaram mais dois pedidos de instalação de novos laboratórios, um pedido 

foi do Prof. Dr. Roberto Teixeira Mendes que tem interesse em trazer uma pesquisadora da 

Faculdade de Educação Física para atuar na área de atividade física ligada a condicionamento 

físico, era docente e após aposentadoria credenciou-se como pesquisadora colaboradora e 

mantém esse laboratório naquela Faculdade. E nesse momento não existem espaços sobrando 

para receber um novo laboratório, foi manifestada a possibilidade de ela vir e ocupar espaço 

conjunto em laboratórios existentes, à possibilidade de conversar com o Prof. Dr. José Dirceu 

Ribeiro e acertar essa parceria, mas a quantidade de equipamentos que ele traria não caberia 

nos espaços existentes, inicialmente, inclusive, foi proposto pelo Prof. Dr. Roberto Teixeira 

Mendes, fechar uma das salas de ambulatório, o que não é possível, porque o número de salas 

já é reduzido e muito utilizado pelos pesquisadores da área de neurologia, imunologia e 

fisiologia pulmonar com pesquisas acadêmicas e clínicas, a agenda está lotada até o final do 

ano com todos os horários ocupados, a retirada de uma sala implicaria em atrasos no 

andamento das pesquisas o que realmente é inviável. O Prof. Dr. Jose Vassallo faz referência a 

uma parceria para utilização do prédio construído nas costas do CIPED, que trata-se do prédio 

de pesquisa clinica (CPC). O Sr. Coordenador esclarece que trata-se de um prédio construído 

com o financiamento do FINEP e que aguarda a finalização para até o final desse ano e que o 

mesmo foi planejado com a utilização de todos os espaços com as pesquisas clinicas 

desenvolvidas na FCM, inclusive equipamentos que já estão comprados, enfim é uma parceria 

que não seria possível nesse momento.  Existe também a consulta de uma pesquisadora do 

CBMEG, que está pensando em sair de lá e poderia vir desenvolver suas pesquisas no CIPED, 

ela é uma pesquisadora muito produtiva, nos últimos anos teve vários projetos aprovados na 

FAPESP, tem cerca de quinze alunos de pós-graduação atualmente, e necessitaria de um 



espaço mínimo de cinquenta metros quadrados para que ela possa desenvolver as atividades 

de pesquisa, o que no momento o CIPED não dispõe. No entanto, o interesse em trazê-la é 

grande, pois, ela é capaz de fazer todas as etapas de pesquisas na área de biologia molecular, 

tem vários equipamentos, um projeto aprovado na FAPESP a ser instalado, e poderia colaborar 

com vários pesquisadores no CIPED. Uma idéia inicial seria a de construir um anexo ao prédio 

do CIPED porém sem previsão de execução. Outra seria acomodá-la nas dependências atuais, o 

que se tentará com a conversa com todos os pesquisadores que tem laboratório de bancada. 

Foi aprovado pelos presentes esta última possibilidade. O último item da pauta é sobre o 

projeto de doenças raras. No início deste ano tentou-se elaborar um projeto de ampliação do 

CIPED para pesquisa em doenças raras. Esta ampliação seria no terreno em frente que é 

destinado para ampliações e a entrada do Centro seria mudada para a rua Tessália Vieira de 

Camargo. O projeto de nova entrada está aprovado pelas instâncias necessárias, falta apenas 

fazer essa obra. Com o inicio das discussões do projeto de doenças raras e após a reunião com 

a Professora Carmela, houve uma parada, porque se tem a impressão de que não houve 

andamento dos projetos pela Secretaria de Saúde e construir um novo prédio sem estar 

alinhado com os projetos da Secretaria de Saúde e sem ter esse apoio seria arriscado. Também 

existe a questão da transição da reitoria da Unicamp em 2013, e para a construção desse 

prédio é necessário o apoio da reitoria. Prof. Dr. Antonio de Azevedo Barros Filho, propõe que 

comecem a preparar o projeto dessa ampliação. O Sr. Coordenador diz que essa é a ideia, a 

partir do segundo semestre de 2012 iniciarmos entre os pesquisadores a montagem do projeto 

nos moldes FINEP, e assim que mudar o reitor poder concorrer no primeiro projeto da 

Universidade. A Srta. Tais Nistch Mazzola fala que com a chegada de novos laboratórios, alguns 

equipamentos ainda estão espalhados pelos corredores e que ainda não foram alocados 

adequadamente por falta de espaço e que a situação está preocupante. O Prof. Dr. Gil Guerra 

Júnior, diz estar ciente da situação e que irá compartilhar com os pesquisadores dos 

laboratórios e que talvez tenham que construir um anexo ao prédio, antes do projeto FINEP, e 

que seria menor, mais barato e que assim pudesse retirar de dentro dos laboratórios os 

grandes equipamentos e assim poder acomodar um novo pesquisador. A Profa. Dra. Maria 

Aparecida Affonso Moysés pergunta se seria possível pensar em uma reforma dos espaços ou 

a construção do novo prédio com espaço. O Sr. Coordenador reafirma que o ideal para um 

Centro de Pesquisas é o de existam laboratórios multiusuários, mas o CIPED não foi construído 

para ser dessa forma, ele foi criado para que o pesquisador e alunos estejam na mesma 

bancada, não tem uma área central para que todas as bancadas fiquem juntas com os 

equipamentos em sua volta. A Srta. Tais Nistch Mazolla fala que hoje entre os funcionários e 

alunos os trabalhos têm sido de forma multiusuário, que todos os equipamentos tem sido 



compartilhados e o costume e trabalhar em conjunto. E que é necessário que essa forma de 

trabalho chegue aos pesquisadores docentes, que em muitos casos, ainda não aceitam dividir 

equipamentos e compartilhar espaços. O Prof. Dr. Gil Guerra Júnior afirma que esse é o 

caminho, que os espaços, bem como equipamentos que estão dentro do Centro devem ser 

compartilhados. Antes de encerrar a reunião reafirma que o projeto de doenças raras deve ter 

um andamento nos próximos meses, o projeto DORA está sediado na USP e patrocinado pela 

Secretaria de Saúde. Não havendo mais nada a ser acrescentado o Prof. Dr. Gil Guerra Júnior, 

Coordenador do CIPED e Presidente do Conselho Científico Superior, encerra a reunião e eu 

Simone Cristina Ferreira, lavrei a presente ata que será apreciada pelos membros conselheiros, 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 19 de junho de 2012. 

 


