
Departamento de Pediatria  www.pediatria.unifesp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Nos últimos dois anos, em função das 

restrições impostas pela Pandemia, parte 

da programação da Liga Acadêmica de 

Especialidades Pediátricas (LAEP)  para 

os anos de 2020 e 2021 teve que ser 

remodelada para atividades virtuais.  

Essas atividades só foram possíveis por 

conta do apoio da chefia, docentes e 

técnicos administrativos em educação 

(TAEs) do Departamento de Pediatria. Nos 

dias   07 e 08/07/2021, a Liga Acadêmica  

de Especialidades Pediátricas, que 

completa  14  anos, se reuniu para a 

tradicional cerimônia de entrega dos 

jalecos para os seus integrantes inscritos 

nos anos de 2020 e 2021. Essa entrega só 

foi possível mediante apoio pessoal da 

Profa. Dra. Ana Lucia Goulart. O jaleco 

que deverá ser utilizado nas atividades 

práticas, contém o logotipo da (LAEP) e dá 

uma identidade para os alunos da liga. As 

atividades práticas se iniciarão no mês de 

agosto. A primeira atividade abordará o 

preparo correto dos alimentos 

complementares e será realizada na 

cozinha pedagógica da Disciplina de 

Nutrologia Pediátrica. A LAEP  agradece, 

de forma especial, a Profa. Dra. Ana Lucia 

Goulart por todo o carinho, empenho, 

dedicação e atenção recebidos nas suas 

duas gestões em que esteve na chefia do 

Departamento de Pediatria. E deseja dias 

profícuos para as Profas. Dra. Soraia 

Tahan e Profa. Dra. Maria Cristina de 

Andrade que prosseguem a missão junto 

ao Departamento! Prof. Dr. Luiz Anderson 

Lopes - Coordenador da Liga Acadêmica 

de Especialidades Pediátricas 
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