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Mural de Mosaico Ambulatório de Prematuros
da Disciplina de Pediatria Neonatal

O projeto de mosaico do Instituto do

ou seja, o projeto foi alimentado, em sua

Prematuro Viver e Sorrir foi elaborado e

totalidade, de forma filantrópica.

coordenado pela mosaicista e estudante de
Engenharia Mecatrônica, Isadora Costa de
18 anos. Ela que foi voluntária no Instituto
do Prematuro Viver e Sorrir por dois anos,
acreditou que um mural de mosaico traria
muita felicidade a recepção.

Um detalhe interessante é que a embalagem
do mosaico vindo da França foi entregue em
uma caixa com o aviso bem grande de
quebrado,

inclusive

os

funcionários

do

correio foram orientados a reforçar o fato de
que estava assim, dando a opção de Isadora

Criou-se uma página de divulgação do

não levá-lo. Pelo desconhecimento de que o

projeto na rede social facebook no dia 16 de

mosaico é feito de pequenas peças, o

agosto de 2016. Na referida pagina, foram

correio brasileiro achou que a encomenda

fornecidas as instruções para o envio de

tinha ficado em pedaços no processo de

mosaicos de todo o país. No total foram 83

envio. Porém o conteúdo da embalagem

peças enviadas, sobre o tema flores e

estava perfeito, “em pedaços”, como um

borboletas, por mais de 50 mosaicistas.

mosaico deve ser.

Como o facebook contava com a tradução
para o inglês, foram enviados mosaicos
internacionais
Argentina.

da
As

França,

Sudão

contribuições

e

foram

Além das pequenas partes com flores e
borboletas, foram feitos três painéis maiores
de animais brasileiros. Isadora fez uma onça
pintada e uma arara e a mosaicista e médica

voluntárias e sem qualquer financiamento,
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Andréa Pereira fez um mico leão dourado
com o seu filhote.
Nos dias 08 e 09 de abril de 2017 o mural foi
totalmente instalado no Ambulatório de
Prematuros

da

Disciplina

de

Pediatria

Neonatal e o resultado foi a humanização e
alegria

do

espaço

para

pacientes

e

funcionários. No total, foram oito meses de
uma missão realizada com muito carinho e
espirito

solidário

de

pessoas

que

depositaram grande satisfação e amor no
seu trabalho.

Em julho de 2017, foi inaugurada placa de
agradecimentos à Isadora Helena P. Costa, que
dedicou solidariedade aos prematuros e seus
familiares.

As crianças merecem!

Programa de Pós-Graduação do Departamento de Pediatria
Atual Comissão – Gestão 2017-2020
Em 10 de julho de 2017, a Comissão de

Barros, o Prof. Dr. Heitor Pons Leite e a

Ensino do Programa de Pós-Graduação em

Profa. Dra. Maria Isabel de Moraes Pinto.

Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria

Como balanço dessa gestão o Programa de

(CEPG-Pediatria) se reuniu e teve como

Pós-Graduação em Pediatria conta com 32

pauta a eleição dos seus novos membros

Professores

para o mandato 2017-2020. A nova CEPG-

diferentes áreas da Pediatria, formou 68

Pediatria

constituída:

Mestres, 29 Doutores, além de ter recebido

Coordenador do Programa o Prof. Dr. Dirceu

07 alunos para realizarem Pós-Doc (período

Solé, Vice Coordenador o Prof. Dr. Gustavo

2014-2017). Tudo isso certamente tem

Falbo

contribuído para que o nosso programa

ficou

Wandalsen

assim

e

como

membros

integrantes a Profa. Dra. Ruth Guinsburg, a

orientadores,

das

mais

esteja entre os maiores da UNIFESP-EPM

Profa. Dra. Marina de Carvalho Moraes

Departamento de Pediatria

www.pediatria.unifesp.br

