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No dia 05 de dezembro de 2019, 

durante todo o período da manhã, 

ocorreu uma reunião sobre ensino de 

graduação no Curso Médico no 

Departamento de Pediatria, 

coordenada pela Profa. Dra. Ana Lucia 

Goulart e Profa. Dra. Maria Cristina 

Andrade, chefe do Departamento e 

Coordenadora da Graduação do 

Departamento de Pediatria, 

respectivamente. Participaram do 

encontro docentes e médicos do 

quadro de técnicos administrativos em 

educação envolvidos com a 

graduação, da primeira à sexta-série 

do Curso Médico da Escola Paulista/ 

UNIFESP. Neste evento houve uma 

discussão aprofundada das atividades 

do Departamento de Pediatria na 

graduação, o que propiciou a todos os 

participantes uma visão geral das 

diversas atividades do Departamento 

nas Unidades Curriculares. Foram 

apresentadas as atividades teóricas e 

práticas, com as respectivas 

metodologias de ensino-aprendizagem 

utilizadas, cenários de prática, 

metodologias de avaliação e carga 

horária. Foi uma reunião proveitosa e 

agradável, onde constatamos a 

importante e organizada atuação do 

Departamento de Pediatria, fato este 

que também pode ser constatado nas 

altas notas que os alunos da 

graduação deram às atividades da 

pediatria nas diversas Unidades 

Curriculares, na avaliação do Curso 

Médico realizada durante a Prova 

Progresso de 2019. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Professores e Técnicos Administrativos em Educação  
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Nos dias 29 e 30 de novembro ocorreu 

no anfiteatro da SPDM o I Simpósio de 

Pediatria Neonatal da Escola Paulista de 

Medicina: Prematuridade – da Infância à 

idade adulta, organizado pela Chefe do 

Departamento de Pediatria e 

Coordenadora do Ambulatório de 

Prematuros da Disciplina de Pediatria 

Neonatal, Profa. Dra. Ana Lucia Goulart, 

juntamente com o Prof. Dr. Allan Chiaratti 

de Oliveira e Dra. Anna Luiza Pires 

Vieira. Na abertura tivemos a presença 

do querido Prof. Dr. Benjamin Israel 

Kopelman.  No simpósio estiveram 

presentes 19 profissionais palestrantes e 

coordenadores de mesa, onde foram 

discutidos temas e compartilhados 

conhecimentos atualizados do 

seguimento ao prematuro, como 

crescimento, desenvolvimento e 

repercussões futuras.  O evento contou 

com a participação de 68 ouvintes, entre 

eles profissionais de enfermagem, 

fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, 

nutrição, odontologia, psicologia e terapia 

ocupacional. Alguns dos participantes 

eram provenientes de outros estados 

brasileiros, como Tocantins, Rio Grande 

do Norte e Pernambuco, atraídos pela 

abrangência dos temas abordados sobre 

seguimento multiprofissional da 

prematuridade. Com o intuito de melhorar 

a qualidade de atendimento dos 

pacientes prematuros, novos eventos 

serão promovidos pela Disciplina de 

Pediatria Neonatal do Departamento de 

Pediatria.

  

Palestrantes e coordenadores do Simpósio Prof. Dr. Benjamin Israel Kopelman 
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No dia 10 de novembro ocorreu no 

Restaurante do Terraço Itália, o almoço 

em comemoração aos 15 anos do 

Instituto do Prematuro – Viver e Sorrir. O 

evento contou com a presença dos 

fundadores do Instituto - Prof. Dr. 

Benjamin Israel Kopelman e Profa. Dra. 

Ana Lucia Goulart. Além deles, diretores, 

voluntários, profissionais do Ambulatório 

de Prematuros da UNIFESP e 

apoiadores que fazem parte dessa linda 

história prestigiaram o almoço que 

contou com 200 convidados. Roberto 

Miranda Lima, atual presidente do 

Instituto do Prematuro, fez um resumo 

das nossas maiores realizações nesses 

15 anos em que impactamos 

positivamente muitas vidas e famílias.  

Após a apresentação do presidente,  os 

convidados participaram do sorteio de 

cestas e demais itens patrocinados por 

alguns apoiadores, e  houve também a 

coleta de doações. Essa arrecadação 

contribuirá para a manutenção das 

atividades desenvolvidas no Instituto. 

Manter o Instituto do Prematuro não é 

uma tarefa fácil, mas esses 15 anos são 

a prova de que, com a ajuda de um 

grupo comprometido, podemos fazer 

muito pelos prematuros do nosso país. 

 

 
Mauricio Kato – secretário, Profa. Ana Lucia Goulart e 
Roberto Miranda de Lima – Presidente do Instituto 

 
Cecilia M. Draque,  Renata Borrozzino, Prof. Benjamin 
Israel Kopelman, a voluntária do Instituto Maria Jose M. 
Oltremare, Mary Yada, Anna Luiza Pires Vieira, a 
voluntária Elza I. Alonso e Antonieta Russo Borrozino 

 

 
 Equipe de voluntárias de odontologia juntamente com as 

Diretoras do Instituto: Maria Amelia Carmagnani Pestana, 
Liliana Ap. M. Vespoli Takaoka e Ana Lucia Goulart  
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