ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Ao décimo dia de maio 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 11:30 horas, sob a presidência
do Dr. Itiro Suzuki. Presentes, além do presidente, Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral; Dr. José
Francisco de Faria, 1º Secretário; Dr. Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro; Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª
Secretaria e Monica Dias do Valle, secretária; ausentes:Dr. Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro e Dr. Fernando
Proença de Gouvêa, Vice-Presidente. Dr. Itiro Suzuki inicia reunião com os seguintes assuntos: -1- Contrato
com a empresa Compra Universitária: O Dr. Rangel inicia a reunião informando ter recebido o documento
encaminhado pela empresa Compra Universitária que comercializa e divulga produtos e serviços de interesse
de associados (livros, notebooks), apresentando proposta de oferecimento de seus serviços à Associação. A
empresa oferece descontos variados aos antigos alunos. -2- Entrega das placas aos homenageados que não
compareceram ao evento: Decidimos que serão enviadas as placas aos homenageados que não
compareceram e que os DVDs que sobraram serão distribuídos entre antigos alunos. Dr. Itiro informa que
entregou a placa de homenagem do Dr. Pedro Kassab a seu filho, Sr. Gilberto Kassab, por ocasião de sua visita
à Congregação da Faculdade de Medicina. -3- Acesso à Biblioteca pelos antigos alunos : Dr. Rangel informa
que alguns ex-alunos têm solicitado a possibilidade de acessar a Biblioteca da Faculdade, possibilidade
permitida, somente, aos alunos. A Diretoria considera a demanda bastante pertinente e decidimos que
entraremos em contacto com o responsável pela Biblioteca e ver a possibilidade de modificar essa regra.
-4- Assistência Médica ao antigo aluno: O Dr. Rangel informa que esteve com o Dr. Wilson Jacob que se
mostrou bastante interessado com a proposta de construir rede de atendimento médico a ex-alunos e que
pensa que vários colegas também se interessariam em participar. Comenta que o Dr. Wilson teria interesse
em conhecer o estado de saúde dos ex-alunos e alunos por questões técnicas e organizacionais ( a quem
dirigir um programa de assistência médica). Decidimos que estes dados podem ser obtidos na pesquisa de
perfil dos ex-alunos que estamos pensando fazer. Conversamos sobre os orçamentos já disponíveis para esta
pesquisa, nos decidimos por uma delas ( a que apresentou orçamento de R$ 10000,00) e acordamos
incorporar à pesquisa informações sobre o evento Encontro de Gerações e o site AAAFMUSP. -5- Livro das
turmas: O Dr. Itiro informa que o livro das turmas já teve seu prazo de solicitação de textos fechado e que
conversou com o Dr. Raul Cutait, que se dispôs a conseguir alguns textos mais e que informou ter patrocínio
para a edição do livro. Pretendemos que esteja pronto para o Encontro de Gerações. Conversamos sobre o
convite a ser enviado aos antigos alunos para enviar material disponível referente a eventos relativos às
turmas e eventos registrados durante o período vivido na faculdade. Pensamos que poderá ser criado um
arquivo que acolha este material e possa ser organizado e acessado pelos interessados. -6- Homenagem ao Dr.
Arnaldo: O Dr. Itiro informa que a homenagem ao Dr. Arnaldo ocorrerá no dia 9.06.2010 e que o orador será o
Prof. Eurípedes. -7- Visita à Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Direito: Estamos programando
visita às Associações de ex-alunos da Poli e da S. Francisco para conhecer seu funcionamento. Para encerrar a
reunião, houve o pronunciamento do Dr. Jurandir pedindo aos presentes que utilizem o site da Associação,
pois tem verificado que não estamos” entrando” como seria de se esperar. O endereço do site é:
www.aaafmusp.org.br.Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada, sendo lavrada esta Ata por mim,
Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretária da Associação dos Antigos Alunos e assinada pelos demais membros
presentes.
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