ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Ao décimo primeiro dia de janeiro 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. Flávio França Rangel, 1º Tesoureiro; Dr. Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro e Dra. Pilar Lecussan Gutierrez,
2ª Secretaria e Monica Dias do Valle, secretária; ausentes: Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Vice-Presidente e
Dr. José Francisco de Faria, 1º Secretário. Dr. Rangel inicia a reunião informando a respeito do curso de
Administração e sugere que em nosso site se recomende leitura de temas referentes à atividade médica. – 1 Livro das turmas: Estamos com os prazos já vencidos, temos o levantamento dos textos encaminhados.
Decidimos encerrar na turma do dr. Richard (anos 90) e colocar uma data limite para os últimos textos
(começo de Março). – 2 - Enquête 80 anos: não recebemos nenhum voto online, decidimos aguardar mais um
mês e, a seguir, utilizar os votos obtidos durante o encontro de gerações. – 3 - Comemoração 80 anos: A data
reservada é 26.03.2010. Devemos montar a cerimônia e, para isso , o Dr. Richard propõe que envolvamos a
CECEX na organização do evento. Devemos convidar, também, a Comissão Científica para participar da
organização. Dr. Itiro retoma a idéia de convidar pessoas formadas na faculdade e que se destacaram em
alguma área de atuação para falarem aos interessados em datas a serem pensadas ( por ex, na hora do
almoço). Discutimos a possibilidade de realizar essa atividade. Há dificuldades quanto ao melhor horário e a
maneira de envolver maior número de participantes. – 4 - Reuniões com as Associações de Ex Alunos da Escola
Politécnica e S. Francisco: A diretoria concorda com a idéia de conhecer e trocar experiências com essas
Associações. Buscamos data possível. Há, também, a possibilidade de visitarmos a Ass. da S. Francisco. O Dr.
Itiro tentará marcar essa visita. – 5 - Mural Virtual: O Dr. Itiro retoma a proposta feita pela Sra. Margarida (
vender o trabalho já realizado, complementando-o com entrevistas, ao custo de R$ 4000,00). E informa que
ela possui, também, um power point com as fotos das turmas que oferece por R$ 300,00.Discutimos essas
propostas e fica aprovado o projeto apresentado pela Sra. Margarida. O Dr. Rangel entrará em entendimentos
relativos aos custos com a Sra. Margarida. – 6 - O Dr. Jurandir propõe que visitemos o Dr. Marcelo A. Correa ,
ex aluno, que se encontra em condições clínicas delicadas e que expressou desejos de ser visitado pelo Dr.
Amato.O D. Jurandir vai organizar a visita.O Dr. Rangel retoma a proposta de entrarmos em contacto com
colegas e estabelecer a possibilidade de oferecerem-se serviços médicos a preços diferenciados a ex-alunos e
seus familiares. Discutimos projeto encaminhado por empresa (EUREK) que oferece a possibilidade de termos
um perfil dos ex-alunos e de suas expectativas em relação á Associação. Estes dados são importantes para
pensarmos novas propostas de atuação. O Dr.Itiro dá notícias sobre a organização do show organizado pela
Comissão Cultural , mais particularmente, pela Dra Janice e Chico).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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