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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às noves 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 os presentes que assinaram a lista de presença anexa. O Prof. Dr. Gil 

Guerra Junior, Coordenador do CIPED e Presidente do Conselho Superior, 

inicia a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos. 

Apresenta a pauta da reunião, anteriormente distribuída a todos os 

conselheiros e inicia a discussão da mesma solicitando inversão da ordem para 

que seja discutido preliminarmente os assuntos gerais e em seguida os 

assuntos acadêmicos. Com a concordância de todos, inicia a discussão do item 

Relato do Coordenador apresentando a Sra. Rosa Maria Genésio como 

Secretária da Coordenação do CIPED, que passou a integrar a equipe 

administrativa em substituição à Sra. Simone Cristina de Souza que foi 

transferida para desempenhar funções na Pró-Reitoria de Pesquisa. Após a 

apresentação e dado às boas vindas a Sra. Rosa, o Prof. Gil informa que está 

em finalização a contratação de uma empresa que fará uma reestruturação 

completa da rede elétrica do piso térreo do CIPED atingindo recepção, 

ambulatórios e todos os laboratórios. Explica a necessidade premente da 

realização dessa readequação, face ao tempo de 15 anos de existência da 

atual rede, as ampliações ocorridas nos serviços e de equipamentos em todos 

os laboratórios do CIPED. Explica que a captação de recursos foi feita junto à 

Direção da Faculdade de Ciências Medicas e à Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Universitário e, o restante, como saldo de projetos de Editais 

de Infraestrutura da UNICAMP dos anos de 2011  e 2012. O representante da 

Administração, Antonio Pedretti, informa que o processo licitatório já foi 

realizado, encontrando-se apenas na fase de homologação e elaboração de 

contrato por parte da administração central. Prevê que essa fase burocrática 

finalize em novembro próximo, iniciando as readequações a partir de dezembro 

de 2013 ou janeiro de 2014. Informa ainda que, quando do início dos 

procedimentos da reforma, uma reunião com os docentes pesquisadores 

responsáveis pelos laboratórios deverá ser realizada para discussão e 

agendamento dos trabalhos a fim de causar o menor número de problemas 

possíveis. Após o encerramento da discussão desse item, o Prof. Gil passa a 

discutir a responsabilidade da entrega de chaves dos laboratórios para os 

alunos e demais pesquisadores. Informa ser de total responsabilidade do 

pesquisador ou docente responsável pelo laboratório, o acesso e ou a entrega 

de chaves do laboratório para demais membros da equipe, não sendo 

autorizado à entrega de chaves pela administração. Sugere que, os senhores 



docentes não permitam a confecção de cópias de chaves por seus alunos e ou 

outros pesquisadores, mas sim que haja um empréstimo temporário 

perdurando o tempo necessário de uso das chaves. Também informa da 

necessidade de comunicação à administração do CIPED,  sobre o acesso e ou  

permanência de pessoas nos laboratórios em períodos que excedem os 

horários formais de funcionamento do Centro. Após discussão desse assunto 

com as devidas explicações e sugestões, passou-se a discussão do assunto 

limpeza terminal. Realizadas as explicações de como e o porque das limpezas 

terminais e remoções anuais, o Sr Antonio Pedretti se comprometeu em 

organizar a próxima agenda de remoções e limpezas terminais para o ano de 

2014, discutindo a agenda com cada pesquisador responsável por laboratórios, 

para que dessa forma seja gerado o menor prejuízo possível com as 

interrupções de acesso aos locais do CIPED. O Prof. Gil apresenta o item uso 

de veículos pelo CIPED, explicando que o uso de veículos oficiais da 

Universidade pode e dever ser feito respeitando as normas vigentes. No caso 

específico do CIPED, os docentes e ou pesquisadores que necessitarem de 

transporte, poderão e deverão solicitar o uso de transporte mediante 

justificativa de uso com finalidade de atividade de pesquisa. Para atividades 

com finalidade acadêmica, a solicitação deverá ser realizada através do 

Departamento. Finalizando a pauta de assuntos gerias, o Prof. Gil coloca em 

reflexão a necessidade de discussão do quadro funcional técnico e 

administrativo do CIPED face ao grande número de funcionários que se 

aproximam da aposentadoria. O Prof. Gil informou que no primeiro semestre de 

2014, irá promover uma discussão ampla com a presença de todos os 

docentes e pesquisadores do CIPED com objetivo de planejar a adequação do 

quadro funcional. O Sr Antonio Pedretti informa que quando do início das 

atividades do CIPED, havia em funcionamento três laboratórios de pesquisa e 

a administração dispunha de cinco servidores; hoje o Ciped tem 10 laboratórios 

de pesquisa, além de vários outros trabalhos em campo e seu quadro 

administrativo se resume a três servidores que se encontram em contagem 

regressiva para a aposentadoria. Com essa discussão, pretende-se subsidiar a 

FCM, bem como a Reitoria da Universidade, na construção do processo de 

certificação das Unidades, principalmente no que diz respeito ao CIPED. Nada 

mais havendo a ser discutido e ou informado na pauta de assuntos gerais, o 

Prof. Gil apresentou a pauta de Assuntos Científicos, a qual apresentou os três 

itens existentes a serem apreciados: Homologação das aprovações “ad 

referendum” dos Pesquisadores Colaboradores Patrícia Macchiaverni, sob a 

orientação do Prof. Dr. Antonio Condino Neto, e Everton Paulo Roman sob a 

coordenação do Prof. Dr. Gil Guerra Junior; o Prof. Gil explica da necessidade 

de ter realizado uma aprovação “ad referendum” do Conselho face à 

exiguidade de tempo e solicita ratificação dessa aprovação do Conselho, o que 

é de concordância de todos. Apresenta o item: prorrogação dos contratos de 

pesquisadores Prof. Dr. Antonio Condino Neto e Amabile Vessoni Arias, 

também explicando a necessidade de prorrogação dos contratos dos referidos 



professores, o assunto foi aprovado por todos. Para finalização dessa pauta, foi 

apresentando a necessidade de aprovação da Autorização para implantação e 

desenvolvimento de novos projetos de pesquisa dos pesquisadores 

colaboradores Amabile Vessoni e Everton Roman, aprovação essa que 

também foi de concordância de todos. Nada mais havendo a ser discutido, o 

Prof. Dr. Gil Guerra Junior encerra a reunião, renovando o agradecimento pela 

presença de todos. 


