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

Aos 06 dias de abril de 2009, reuniu-se a Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (AAAFMUSP),em reunião ordinária, às 11:10 horas, sob a
presidência do Dr. Itiro Suzuki. Presentes, além do presidente, Dr. Fernando Proença de Gouvêa, VicePresidente; Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretaria; Dr.
Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro; Dr. Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro e Dr. Shinichi Ishioka, exTesoureiro; ausente : Dr. José Francisco de Faria, 1º Secretário. Além dos Diretores, o Sr. Marcio Antonio
Malta representante da empresa WebBurgo Serviços Ltda., estava presente, para uma rápida apresentação
de serviços prestados por sua empresa. Iniciada a apresentação, o Sr. Márcio explica que sua empresa
oferece em um site a possibilidade de montar comunidades diversas, essas comunidades podem interagir
entre si através de: chat, fórum e vídeo conferência; havendo também a possibilidade de troca de arquivos
como: documentos, fotos, vídeos e agendamentos de eventos. Esse projeto não acarretará custos para a
AAAFMUSP, pelo contrário, a Associação receberá uma porcentagem arrecada pela publicidade de venda
de produtos específicos. Dr. Jurandir solicita maiores informações quanto a segurança, e Sr. Márcio explica
que o ex-aluno fará acesso através de login, e que a inclusão de um participante é feita através de foto, e
se desejar o requisitante pode solicitar os dados (nas comunidades de práticas, há maior risco de infecção
e a segurança é dada pelo próprio participante. Com o término da apresentação, deu-se início a reunião
pelo Presidente Dr. Itiro Suzuki, seguindo a Ordem do Dia foram abordados os seguintes assuntos: -1Leitura e aprovação da ata – Dr. Itiro informou que as atas a partir desta data serão enviadas por e-mail e
aprovação na reunião da Diretoria. -2- Apresentação dos orçamentos da placa em homenagem ao Dr.
Dirceu - Dr. Jurandir apresentou os orçamentos e a sugestão de texto, a qual, ele apresentará primeiro
para a Diretoria da Faculdade e, tendo aprovação a AAAFMUSP solicitará a confecção. -3- Festas na FMUSP
– No dia 26/03, Dr. Itiro Suzuki (juntamente com representantes de outras entidades ligadas à Faculdade)
foi convocado a participar de uma reunião na Diretoria da Faculdade de Medicina cujo objetivo era discutir
as festas que são realizadas pela Atlética e Centro Acadêmico. Foram referidos episódios que levantam
preocupações quanto à segurança destes eventos. Uma das preocupações diz respeito ao alto consumo de
bebidas alcoólicas nestas festas e os riscos que este fato determina para os participantes. A abolição de
bebidas alcoólicas pesadas (destilados) nas festas na FMUSP ou na AAAOC, foi discutida, mas o CAOC
informou que a principal fonte de renda é vinda de uma festa com “Open Bar”, e por isso, está totalmente
contra esta proposta. O Prof. Dr. Marcos Boulos Diretor da FMUSP, informou que no dia 29/04 será
realizada outra reunião para definirem os detalhes da proibição. -5- Medicina Júnior – Empresa que
desenvolve projetos para consultórios e clínicas por alunos que se interessa por administração. A Diretoria
da Medicina Júnior está solicitando da AAAFMUSP uma mala direta para os ex-alunos oferecendo valores
diferenciados. Dr. Jurandir, sugeriu a divulgação na Home Page da Associação. -6- Livro AAAOC (Associação
Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz) – Dr. Faria informou por telefone que esta aguardando a vinda do Dr.
Ogari de Castro Pacheco para marcar uma reunião com os Diretores da AAAFMUSP e AAAOC para
discutirem detalhes do livro. -7- Visita ao Pólo Pacaembu – a vista ao Pólo Pacaembu foi transferida do dia
13/04 para dia 27/04 às 11 horas. -8- Comissão de Assuntos Científicos – A Diretoria estuda a possibilidade
de convocar Dr. Joamel Bruno de Mello como colaborador desta Comissão. -9- Estantes – Dr. Itiro
apresentou vários orçamentos de estantes para a AAAFMUSP montar sua pequena biblioteca, os Diretores
escolheram a empresa Silton Flex que irá fornecer a estante pelo valor de R$ 280,00 e mais R$ 30,00 pela

entrega e montagem do produto. Na falta de outros temas, a sessão foi encerrada pelo Presidente às 13:30
horas. Eu, Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª secretária, lavrei a presente ata, a qual após ser lida e aprovada,
deverá ser assinada por quem de direito.
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