Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(AAAFMUSP)
09/05/2011
Aos nove dias do mês de maio de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 11:30 horas, foi realizada reunião da Diretoria da AAAFMUP, com
a presença do Dr. Itiro Suzuki, Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Dr. Jurandir Godoy Duarte, Dra. Pilar Lecussán Gutierrez, Dr. Flavio
França Rangel , Dr. João Paulo Rossi, Sra. Mônica Dias do Valle - secretária e Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis, que redige esta
ata.
Constava da pauta da reunião :
• Leitura e aprovação da Ata do mês de abril/2011
• Reunião Dr. Itiro com Presidente da Fundação Faculdade de Medicina
• Homenagem Dr. Arnaldo
• Encontro de Gerações 2011
• AC-MED
• Ex-Alunos da Universidade de São Paulo
• Eure-K Homepage
• COMU
• Patrocínios
No início da reunião, todos os presentes, após leitura assinaram Ata da Reunião do mês de abril de 2011
Dr. Itiro iniciou reunião, falando sobre encontro com presidente da Fundação Faculdade de Medicina, informando que a FFM não vê
problema na contribuição de ex-alunos a AAAFMUSP, contribuições voluntárias, periódicas e doações. Também se tratou do
assunto Projeto Musical. A FFM não pode bancar financeiramente tal projeto. Dr. Thales ficou de ser o mediador entre a AAAFMUSP
e o maestro responsável pela implementação do projeto. A FFM pode intermediar patrocínios para tal evento.
Quanto a Homenagem ao Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, evento da Comissão de Cultura e Extensão Universitária Assuntos Externos
– Associação dos Professores Eméritos e Associação dos Antigos Alunos, será dia 08/06/2011, às 10:30 horas, na Sala de Colóquios –
Museu “Prof. Carlos da Silva Lacaz, quando o Prof. Dr. Nelson de Luccia fará a saudação ao patrono de nossa Faculdade. O Dr. José
Tarcísio, ficou incumbido de saudar o homenageado durante o ato de deposição de arranjo de flores junto ao busto do
homenageado, em frente à Faculdade.
Com relação ao Encontro de Gerações de 2011, poderá ser realizado na Faculdade, no dia 22/10/2011. O Centro Acadêmico
Oswaldo Cruz e o Departamento Científico, vão centralizar as atividades do COMU no quarto andar da Faculdade. Também ficou
acertado que a AAAFMUSP colaborará com a quantia de R$ 1.000,00 ( um mil reais ) para o Livro de Contribuições do COMU. A idéia
seria colocarmos uma Banner de nossa Associação no local da realização do COMU, no dia 22/10.
Com relação à AC-MED, ficou acertado que o Dr. Rossi e o Dr. José Tarcísio, colaborarão na organização do evento. Na próxima
reunião deveremos convidar o Presidente da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz para explanar sobre o evento
Comentou-se também que no dia 20 de maio, no anfiteatro da Faculdade de Medina Veterinária da USP, às 8:00 horas, será
realizado um Fórum de Ex-Alunos da USP, com o objetivo de auxiliar a formação de associação de ex-alunos de todas as unidades da
USP. Na ocasião, Dr. Itiro irá falar sobre nossa experiência sobre o assunto. Também participarão dos eventos, Associação de Exalunos da Faculdade de Direito e Associação dos Engenheiros Politécnicos, Associação de Ex-alunos da Faculdade e Medicina
Veterinária e Zootecnia e dos Antigos Alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O evento é aberto a todos os ex-alunos da
USP, portanto todos estão convidados.
Quanto ao tópico Eure-K / Homepage, ficou acertado que a Empresa irá gerenciar nossa página na Internet. Tal gerenciamento será
negociado à parte do projeto das contribuições voluntárias dos ex-alunos. Dr. Flavio Rangel, Dr. João Paulo Rossi e Dr. Jurandir
Godoy Duarte farão a interface entre a Eure-K e nossa Associação.
Comentou-se também sobre como implementar a cobrança junto aos ex-alunos da contribuição voluntária à nossa AAAFMUSP.
Discutiram-se valores, periodicidade e outros tópicos, que vão ser acertados o mais breve possível junto à empresa Eure-K. Esse
tópico, complexo, deverá ser pauta de nossas próximas reuniões.
Falou-se também sobre projeto ( OSIP ), apresentado pelo Dr. José Knoplik, da Atlética Oswaldo Cruz realizar um convênio com a
Prefeitura do Município de São Paulo , que receberia verbas da mesma e destinaria parte de suas instalações para a comunidade. A
AAAOC não demonstrou interesse em tal convênio.

Finalmente, quanto aos possíveis patrocínios, estamos empenhados junto a algumas empresas, para acelerarmos contatos e
conseguirmos recursos financeiros para nossos projetos, principalmente relativos ao Centenário de Fundação de nossa Faculdade.
Por decisão da Diretoria, optou-se por realizar nosso “Encontro” nas dependências do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz na Faculdade
de Medicina. Dr. Itiro solicitou a Sra. Mônica que providenciasse a solicitação do espaço junto ao CAOC e FMUSP em 22 de outubro
de 2011.
Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que a nossa próxima reunião será
realizada em 13 de junho e incumbiu a mim, Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis – Segundo Secretário, de lavrar a presente ata,
que após lida e aprovada será assinada por mim e por quem de direito.
São Paulo, 09 de maio de 2011.
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