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

 
 
Ao  oitavo dia do mês de novembro 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; Dra. Pilar Lecussan 
Gutierrez, 2ª Secretária; Dr. Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro e Monica Dias do Valle, Secretária; 
ausentes: Dr. José Francisco de Faria, 1º Secretário 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- Relatório do Encontro de Gerações 2010 – O Encontro reuniu 794 Antigos Alunos, 265 
alunos e 313 convidados. Em uma avaliação informal realizada por membros da Diretoria, constatou-
se a aprovação da grande maioria dos participantes. Para o próximo ano deverá ser modificado o 
esquema da apresentação musical, para aumentar a participação dos presentes. Feita a 
apresentação das despesas do Encontro R$62.731,29 e com os patrocínios da Fundação Faculdade 
de Medicina e do Santander (R$13.000,00) ficaram em R$49.731,19 valores aprovados pela 
Diretoria. (NÃO SEI SE VALE A PENA COLOCAR ESTES VALORES NA ATA, POR FAVOR 
OPINEM). A previsão inicial do local para o Encontro seria no CAOC, mas este ano, com a 
realização simultânea do COMU - Congresso Médico Universitário, decidimos transferir o evento 
para a Atlética. Entre os Antigos Alunos não há um consenso quanto ao local, alguns preferem o 
CAOC e outros preferem a Atlética. Para o próximo ano deveremos fazer um contato bastante 
antecipado com a Diretoria do CAOC propondo inicialmente a data de 22/10/2011 (sábado) para a 
realização do Encontro, de modo a não coincidir com o COMU. Foram colocadas fotos do evento no 
site da Associação e um vídeo. Os demais vídeos serão editados e também colocados à disposição 
dos associados. -3- Patrocínio Santander - O Banco Santander havia procurado inicialmente a 
Fundação Faculdade de Medicina, manifestando interesse em patrocinar algum evento relacionado 
ao Dia do Médico. O Prof. Fava sugeriu que eles procurassem a Associação dos Antigos Alunos e 
assim estabelecemos o acordo de participação no Encontro de Gerações, com um patrocínio de 
R$8.000,00. O Santander também poderá patrocinar a edição do Livro do Endereços dos Antigos 
Alunos, que deverá ser editado futuramente. Deseja ter acesso ao “mailing” da Associação, o que 
deverá ser discutido quanto à viabilidade jurídica. -4- Assembléia Geral (29/11) – Está marcada para 
essa data, às 11:30 a Assembléia de Posse da nova Diretoria da Associação, bem com a indicação 
de membros para o Conselho Fiscal. Foi solicitado ao Dr. Rangel, 1º Tesoureiro, o resumo da 
prestação de contas da atual gestão, para ser aprovada em assembléia. -5- Livro AAAOC – 
AAAFMUSP – Por solicitação do colega da Turma de 1947, Armando Piovesan, o Dr. Itiro entrou em 
contato com o Dr. Raul Cutait, solicitando que o texto original da Turma de 1947 seja mantido 
conforme a redação original do autor. Segundo o Dr. Raul Cutait as publicações estão aguardando o 
patrocínio. -5- Fundo de Doação – Foi deliberado encerrar a pesquisa realizada pela empresa 
Eureka e analisar os relatórios. Com as informações recebidas deveremos marcar novo contato com 
o acadêmico Arthur Hirschfeld Danila e seu irmão, o Engenheiro Politécnico André Luis Hirschfeld 
Danila, para discutirmos a proposta de um fundo patrimonial para a Associação. -6- Jubileu de Ouro 
– O novo Diretor da FMUSP, recentemente empossado, Prof.Giovanni Guido Cerri, manteve a data 
do evento para o dia 10/12/2010 (6ª feira). Haverá um “brunch” no 4º andar da Faculdade e logo 
após a Reunião da Congregação os representantes da Turma de 1960 serão chamados para a 
comemoração do Jubileu de Ouro de Formatura. Haverá a participação do Coral Acorda Vocal, 
contatado pela Comissão de Cultura e Extensão da FMUSP. -7- Representante dos Antigos Alunos 
da USP junto ao Conselho Universitário – Deverá ser feito um contato com o Prof. Marcel Cerqueira 
César Machado, Presidente da Associação dos Professores Eméritos da FMUSP, para saber se há 
interesse em se apresentar como candidato. Caso contrário a Diretoria da Associação poderia 
indicar o Dr. Jurandir como candidato, tendo a Dra. Pilar como suplente. Como a Associação dos 
Antigos Alunos da FMUSP ficou encarregada de realizar as inscrições para a eleição, foi deliberado 



colocar na homepage um aviso com o prazo e local de inscrição, bem como a data e local de 
votação. -8- Compra Universitária – Recebemos a visita do Sr. Rodrigo Chanyon Chen, 
representante da empresa “Compra Universitária” – Foi relatado pelo Dr. Jurandir a dificuldade para 
se efetuar a compra de um livro no esquema atual do site. O Sr. Rodrigo ofereceu a alternativa de 
outra empresa do mesmo grupo “Mais Descontos”, que poderia facilitar a transação não só de livros, 
mas de outros bens de consumo. Para melhor detalhar a proposta, deverá ser enviado um email o 
mais breve possível. 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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