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

Aos 09 dias de março de 2009, reuniu-se a Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (AAAFMUSP),em assembléia ordinária, às 11:30 horas, sob a
presidência do Dr. Itiro Suzuki. Presentes, além do presidente, Dr. Fernando Proença de Gouvêa, VicePresidente; Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; Dr. José Francisco de Faria, 1º Secretário; Dra.
Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretaria; Dr. Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro; Dr. Richard Halti Cabral, 2ª
Tesoureiro e Dr. Shinichi Ishioka, ex-Tesoureiro. Iniciada a reunião pelo Presidente Dr. Itiro Suzuki,
seguindo a Ordem do Dia foram abordados os seguintes assuntos: -1- Homenagem Dr. Arnaldo – Dr. Itiro
informou que a data esta confirmada para 05/06 e que o orador do evento será Prof. Dr. Miguel Srougi -2Homenagem aos participantes da Revolução de 32- Dr. Itiro comunicou que o evento está previsto para 08
de julho e será em conjunto com a Associação dos Professores Eméritos (APE). Juntamente com o evento
será promovida uma homenagem ao centenário do ex-aluno Dr. Dirceu Godoy de Araújo formado em 1933
na 16ª turma. -3- Evento musical artístico – Em conjunto com a APE, o evento está previsto para
maio/2009. Querendo reviver grandes momentos, a AAAFMUSP convocará a Comissão de Assuntos SócioCultural para a organização do evento. -4- Murais e Quadros da FMUSP – O Dr. Proença em reunião com o
Diretor Executivo da FMUSP Dr. José Agenor Mei Silveira, foi acertado que todos os murais dos ex-alunos
permanecerão no Pólo Pacaembu, e os que se encontram na FMUSP serão enviados para lá. Os Diretores
da AAAFMUSP marcaram uma visita com o Prof. Dr. Henrique Walter Pinotti e Dr. José Agenor Mei Silveira
ao Pólo Pacaembu para o dia 13/04 às 11 horas para análise da situação dos quadros e murais. -5- Inclusão
dos antigos alunos não formados pela FMUSP - – O Dr. Jurandir informou que a forma mais fácil de
atualizar esse cadastro é localizando os líderes das turmas e assim tentar localizar esses ex-alunos.
Aproveitando a reformulação da homepage, será iniciado um recadastramento. -6- Complementação da
Comissão Sócio-Cultural – Foi enviado um convite ao Prof. Dr. Augusto Scalabrini Neto, no qual estamos
aguardando resposta. –7- Projetos Futuros para as Comissões – Há um projeto para 2010 em que a
Associação promoverá um concurso cultural em comemoração aos 80 anos. Dr. Proença sugere convocar
os ex-presidentes desta Associação. -8- Homenagem ao Prof. Renato Locchi - Dr. Richard sugere
confeccionar uma placa homenageando-o por toda a sua contribuição, o Dr. Shinichi sugere que a
Faculdade de Medicina da USP participe também da homenagem já que o Prof. Foi ex-aluno e professor da
instituição. -9- Confecção do livro da AAAOC (Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz) – O Dr. Faria
informou que o ex-aluno formado em 1964 Dr. Ogari de Castro Pacheco esta aguardando um contato da
AAAAFMUSP e AAAOC para discutir os detalhes deste livro; Dr. Faria se disponibilizou a entrar em contato
com Dr. Ogari para marcar uma reunião. -10- Comunidade virtual dos ex-alunos – Esta proposta que a
Associação recebeu por e-mail, se trata de uma comunidade virtual que se disponibiliza a estabelecer
contato com ex-alunos de diversas faculdades. O Dr. Jurandir propôs agendar uma reunião com o
representante desta comunidade para 06 de abril. -11- Medicina Júnior – A Associação recebeu uma
proposta de divulgação e parceria oferecendo cursos de administração clinica; Dr. Rangel solicitou que
fosse agendada uma reunião para o dia 23/03/2009 às 12:30 para maiores esclarecimentos. Na falta de
outros temas, a sessão foi encerrada pelo Presidente às 13:00 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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