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Videoconferência da Eleição para Chefia do Departamento de Pediatria 

 

No dia 14 de maio de 2021, mediante 

reunião virtual, o Conselho do 

Departamento de Pediatria elegeu por 

unanimidade a chefia do Departamento, 

cuja chapa eleita foi constituída por mim, 

Soraia Tahan e pela Profa. Maria 

Cristina de Andrade. Devido a condições 

impostas pela pandemia do Covid-19, 

pela primeira vez a eleição foi realizada 

em sistema virtual. Foi utilizado 

o Sistema Eletrônico de Votação da 

Unifesp (SEVU) -  desenvolvido a partir 

do Helios Voting. A configuração do 

sistema e apuração dos votos foi 

realizada pelo Sr. Felipe Dias da Silveira 

- Diretor de Soluções de Software da 

Superintendência de Tecnologia da 

Informação – Unifesp, a quem 

agradecemos por todo o suporte para 

esse processo eleitoral.                                

A gestão da nova chefia do 

Departamento teve início em 01 de junho 

de 2021 e termina em 31 de maio de 

2024 (período de três anos).  Até o dia 

01 de junho de 2021, o Departamento de 

Pediatria estava sob a chefia da Profa. 

Ana Lucia Goulart durante dois 

mandatos, tendo eu como vice chefe.     

O período desses dois mandatos (2015-

2021) foi de grande complexidade 

administrativa, considerando o momento 

econômico do país e as dificuldades 

financeiras da universidade e hospital 

universitário. A pandemia no último ano 

agravou ainda mais essa situação.  

Nesse período também houve mudança 

no programa da residência médica em 

pediatria que passou de dois para três 

anos, o que exigiu uma remodelação de 

nosso programa com readequação de 

cenários. Apesar de todas essas 

dificuldades, o Departamento de 

Pediatria sempre manteve com máxima 

qualidade as suas atribuições de ensino, 

assistência e pesquisa. Esse êxito diante 

da adversidade se deve ao empenho de 

todo o corpo do Departamento, sob a 

liderança exemplar da Profa. Ana Lucia 

Goulart.  Sou testemunha do trabalho de 

excelência da Ana Lucia Goulart em 
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todas as demandas do Departamento. 

Sua atuação sempre foi pautada em 

conhecer com profundidade as situações 

apresentadas para definição de 

estratégias. Sua habilidade 

administrativa associada à sua força e 

perseverança foram essenciais para as 

conquistas do Departamento de 

Pediatria em período tão difícil.         

Criou comissões para favorecer a 

estrutura e fluxo organizacional do 

Departamento, como as comissões de 

vagas (TAEs e docentes), que foram 

fundamentais no embasamento de 

justificativas para manutenção das 

nossas vagas, bem como no 

planejamento das vagas futuras. Teve 

participação efetiva no processo de 

criação de núcleos assessores como o 

de medicina integrativa e o de violência 

contra crianças e adolescentes.  

Contribuiu na articulação de demandas 

da residência multiprofissional e classe 

hospitalar. Conseguiu concretizar os 

exitosos XI e XII Curso de Atualização 

de Pediatria mediante dificuldades 

financeiras e complexos fluxos 

administrativos, impostos por mudanças 

na gestão de recursos e eventos da 

universidade.  Instituiu a newsletter e 

concluiu o relatório de atividades do 

Departamento de 2019. Sua atuação nos 

desafios acadêmicos e assistenciais da 

Pediatria sempre teve como base sua 

participação ativa nas comissões e 

visitas presencias. Cito algumas como 

redimensionamento de espaços, infusão 

de imunobiológicos e fluxos no 

atendimento hospitalar pediátrico 

mediante os momentos epidemiológicos, 

como na pandemia atual.  Adiciono 

ainda sua articulação com outros 

hospitais públicos e privados para 

ampliação de cenários práticos para o 

ensino da pediatria para nossos 

residentes. Ana Lucia também está na 

liderança do projeto do Hospital da 

Criança e Adolescência da UNIFESP- 

HoCA. O Professor Mauro Batista de 

Morais entregou essa tarefa para Ana 

Lucia, que era vice chefe durante sua 

gestão. Ana Lucia assumiu essa missão 

com máximo empenho.  Conseguiu a 

realização de um pré-projeto mediante 

ampla discussão e participação de todos 

os departamentos envolvidos no 

atendimento a criança.  A jornada dessa 

missão nunca foi fácil. Enfrentou 

inúmeros percalços, porém nunca 

esmoreceu.  Por outro lado, conseguiu 

apoio de muitos, seja para a execução 

do pré-projeto arquitetônico, seja nas 

ideias para construção de caminhos 

administrativos viáveis. Atualmente 

lidera o GT do HoCA, grupo de trabalho 

oficializado pela instituição.  

Agradeço a professora Ana Lucia 

Goulart pela oportunidade de trabalhar e 

aprender com ela nesses últimos seis 

anos.  Agradeço ao Conselho pela 

confiança depositada em nós. Eu e 

Maria Cristina nos empenharemos em 

honrar todos os ilustres antecessores.  

Soraia Tahan   
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