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Recebemos os novos médicos 

residentes do Departamento de 

Pediatria recentemente. No dia 26/02 

ocorreu a recepção presencial dos 18 

novos médicos residentes do 

Departamento de Pediatria, que 

iniciam este ano sua formação. Os 

novos colegas foram recebidos pela 

Profa. Dra. Ana Lucia Goulart e pelos 

membros da Comissão de Residência 

do Departamento de Pediatria, que 

conduziram as atividades realizadas 

no Anfiteatro do Departamento de 

Pediatria. No dia 01/03 foi a vez dos 

médicos pediatras, residentes 

ingressantes dos  programas das 

áreas de atuação do Departamento, 

serem recebidos em reunião on-

line. O grupo dos novos residentes é 

composto por médicos provenientes 

de vários estados brasileiros e 

diversas escolas médicas de renome, 

refletindo a importância do programa 

de residência médica em pediatria e 

dos programas de residência médica 

nas áreas de atuação do 

Departamento de Pediatria no cenário 

nacional, como um centro de 

excelência na formação de pediatras e 

especialistas. A Profa. Ana Lucia deu 

as boas vindas em nome do 

Departamento e apresentou a 

estrutura acadêmica e científica da 

Universidade e do Departamento de 

Pediatria. O supervisor do programa 

de pediatria, Dr. Nilton Ferraro 

Oliveira, explicou aos novos 

residentes quais são os objetivos do 

programa, os direitos e deveres dos 

médicos residentes. O preceptor do 

programa, Dr. João Miguel Rodrigues 

Ferreira, explicou a dinâmica de 

trabalho e estudo, procedendo a 

escolha de rodízios e plantões entre 

os residentes. Os demais membros da 

Comissão, Profs. Drs. Fabianne 

Carlesse, Claudio Len e Allan Chiarati 

e Dra. Cecilia Micheletti, estavam 

presentes na recepção dando as boas 

vindas e comentando sobre o que 

esperar da residência. O Programa de 

Residência Médica em Pediatria e os 

Programas de formação nas áreas de 

atuação, são fruto do trabalho e 

dedicação de todos os membros do 

Departamento de Pediatria da Escola 

Paulista de Medicina, que se 

sucederam no desenvolvimento, 
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organização e implantação destes 

programas há vários anos, sendo este 

momento da recepção dos novos 

médicos residentes, uma oportunidade 

para realçar e reforçar os objetivos 

que nos unem. Desejamos sucesso 

aos novos médicos residentes que 

passam a integrar este Departamento. 
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