
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 
 
Ao  quarto dia do mês de outubro de 2010, reuniu-se a Diretoria da Associação dos Antigos Alunos 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (AAAFMUSP), em reunião ordinária, às 12 
horas, sob a presidência do Dr. Itiro Suzuki. Presentes, além do presidente, Dr. Fernando Proença 
de Gouvêa, Vice-Presidente; Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; e Dr. Flávio França 
Rangel, 1º Tesoureiro e Monica Dias do Valle, Secretária; ausentes: Dr. José Francisco de Faria, 1º 
Secretário; Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretária e Dr. Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro. Dr. 
Itiro Suzuki  inicia reunião com os seguintes assuntos: -1- Leitura e aprovação da Ata da Reunião 
anterior. -2- Encontro de Gerações 2010 – Como existe a possibilidade de chuva, foi solicitado 
orçamento para colocação de abrigos na entrada e piso a ser colocado na quadra de terra, para 
evitar que as pessoas pisem no barro. O organizador do Buffet “Churrasquino do Zé” deverá trazer 
também um abrigo para a realização do churrasco. Serão alugados banheiros químicos, que ficarão 
em frente ao Ginásio Caveirinha. Serão contratadas 12 pessoas para o atendimento do Encontro e 
mais 2 seguranças para o Estacionamento do HC. Foi solicitado o empréstimo de equipamento de 
som à Superintendência do HC. O evento artístico será planejado em reunião com a Dra. Janice. O 
Convite para o Encontro será encaminhado à gráfica e encaminhado ao Correio na 4ª feira 
(06/10/2010). O Banco Santander ofertará um brinde, um marcador de páginas de livros magnético, 
que terá o logotipo da Associação e usa saudação aos Associados. -3- Fundo Patrimonial – Na 
reunião anterior foi apresentada uma proposta de Fundo Patrimonial para a Associação, 
desenvolvida pelo Engenheiro Politécnico André Luis Hirschfeld Danila, para a Associação dos 
Engenheiros Politécnicos, mas que poderia ser utilizada pela nossa Associação. Esse fundo seria 
constituído por doações de antigos alunos, seguindo o exemplo de grandes universidades 
americanas como por exemplo a Harvard. Essa proposta deverá ser mais discutida e detalhada, pois 
está de acordo com as expectativas colhidas na pesquisa em andamento com os Antigos Alunos. -4- 
O Dr. Rangel informa que a pesquisa com os antigos alunos superou as expectativas em termos do 
número de participantes. Em breve poderemos analisar as sugestões dos entrevistados e dar 
andamento às propostas de desenvolvimento do patrimônio da Associação. -5- Compra Universitária 
– Dr. Jurandir informou que o site apresentado pelo Sr. Rodrigo Chanyon Chen, para a compra de 
livros mais baratos - http://www.livrosbaratos.com.br/aaafmusp precisaria ser modificado, pois foi 
formulado para um Centro Acadêmico e não para Associação. Podem ser encontrados livros de 
medicina e de literatura geral, embora o site seja um pouco lento para consulta. -6- Projeto Musical - 
O Dr. Itiro relatou a reunião que ocorreu na Associação no dia 27/09/2010 para o desenvolvimento 
de um Projeto Musical no Complexo HC-FMUSP. A reunião contou com a presença do Dr. Adilson 
de Paula, médico e cantor, Dr. Haino Burmester, Chefe de Gabinete da Superintendência do Hospital 
das Clínicas da FMUSP, Dr. Jurandir e o Maestro Roberto Barros. Foi lembrado que existem 
pessoas que tocam algum instrumento ou cantam e existem corais em alguns Institutos. Poderia 
haver uma coordenação dessas iniciativas para melhor desenvolver essas atividades artísticas, 
dentro da proposta de humanização hospitalar. Como os representantes da Comissão de Cultura e 
Extensão da FMUSP não puderam participar, deverá ser marcada outra reunião para breve. -7- O 
Dr. Proença informou que está sendo feito um filme em homenagem ao Dr. Benjamin José Schmidt, 
seu colega de turma, formado em 1955 e recentemente falecido. Serão mostradas no filme imagens 
da Faculdade, do Centro Acadêmico e da Atlética. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 
encerrada, sendo lavrada esta Ata por mim, Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral da Associação 
dos Antigos Alunos e assinada pelos demais membros presentes. 
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