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Edna, Silvio, Márcia, Marcelo, Profa. Ana Lucia e Maristela

ANIVERSÁRIO DO MARCELO
No dia 19/09 comemoramos o aniversário de
50 anos do Marcelo Almeida de Souza.
Participaram da comemoração vários
amigos que fazem parte da história
pessoal e
profissional
do
Marcelo.
Aproveitamos
a
oportunidade
para
agradecê-lo pelos 34 anos de trabalho no

Profas. Alzira e Maria Wany, Marcelo e Kézia

Departamento de Pediatria

Departamento de Pediatria, sempre com
muita eficiência, dedicação, alegria e
gentileza.
Desejamos muita saúde e felicidades em
nome
de
todos
os
membros
do
Departamento de Pediatria da EPM!

Prof. Benjamin, Profas. Ana Lucia e Soraia Tahan
Darlene, Joana Vallim, Padrini, Giselle e Marcelo

www.pediatria.unifesp.br

Pesquisa colaborativa do Setor de Endocrinologia Pediátrica
e IOP/GRAACC recebe reconhecimento internacional
O artigo: “Visfatin is a positive predictor
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Profa.
Dra.
Adriana
A.
Siviero-Miachon
e
a
a
Prof . Dr . Angela M. Spinola-Castro (UNIFESP/EPM),
com o Prof. Dr. Gil Guerra-Junior (UNICAMP), no
10th International Meeting of Pediatric Endocrinology,
Washington D.C., 2017.

O artigo publicado na seção Oncology and Chronic
Diseases, no Yearbook of Paediatric
Endocrinology 2017
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III Congresso Acadêmico das Ligas de Pediatria do Estado
de São Paulo é realizado na EPM/Unifesp

No dia 23/09 foi realizada na Escola Paulista
de Medicina a terceira edição do Congresso
Acadêmico das Ligas de Pediatria do Estado
de São Paulo. Participaram do evento os
integrantes e representantes das Ligas de
Pediatria de 18 instituições de ensino do
Estado de São Paulo.
A coordenação do evento ficou a cargo de
duas alunas definidas entre os integrantes
da
nossa
Liga
de
Especialidades
Pediátricas, as acadêmicas Thamires Haick
Martins da Silveira (Presidente) e Beatriz de
Lima Barbosa (Vice-presidente) com o apoio
da coordenação do Departamento de
Cultura Científica (acadêmico Tarlison
Reney Marinho – também presidente da
Liga de Especialidades Pediátricas) e do
Departamento de Pediatria da Escola
Paulista de Medicina – UNIFESP.
O Congresso contou com 16 atividades
entre aulas e mesas redondas realizadas
pelos professores indicados pelas Ligas de
Pediatria de cada uma das Instituições.

Material (“eco bag”) distribuído aos congressistas.
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O número total de participantes foi de 344
alunos sendo 306 inscritos e 38
congressistas organizadores.
A confraternização entre todos os alunos
participantes, parte importante da proposta
do evento, teve lugar no Estacionamento
Vicente Vieira dos Santos e foi realizado em
clima amistoso e produtivo, sendo muito
elogiado pelos participantes.
Os depoimentos coletados ao final das
atividades demonstraram que a organização
do evento foi primorosa e os alunos das
instituições que nos visitaram sinalizaram a
vontade
de
retornar
em
futuras
programações a que serão propostas pelos
doze alunos que compõem a Liga de
Especialidades Pediátricas do Departamento
de Pediatria da Escola Paulista de
Medicina/Unifesp. Os alunos agradeceram o
apoio e orientações que vêm recebendo do
Departamento de Pediatria – EPM –
UNIFESP.

Alunos das Ligas de Pediatria durante o intervalo das aulas
(“cofee-break).
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