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

 
 
Ao  décimo segundo dia do mês de julho 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. 
Fernando Proença de Gouvêa, Vice-Presidente; Dr. Jurandir Godoy Duarte, Secretário Geral e Dr. 
Richard Halti Cabral, 2ª Tesoureiro e Monica Dias do Valle, Secretária; ausentes: Dr. José Francisco 
de Faria, 1º Secretário e Dra. Pilar Lecussan Gutierrez, 2ª Secretária e Dr. Flávio França Rangel, 1º 
Tesoureiro. Dr. Itiro Suzuki  inicia reunião com os seguintes assuntos: -1- Leitura e aprovação da Ata 
da Reunião anterior. Em relação às peças solicitadas pelo Museu, o Dr. Proença solicita que seja 
enviada uma carta à direção do Museu colocando à disposição do mesmo as peças e emblemas que 
restaram dos antigos quadros de honra e murais de turmas mais antigas, destruidos pelos cupins.  -
2- Encontro de Gerações 2010. Havia uma sugestão da Sra. Margarida Nogueira de que o Encontro 
fosse realizado no 5º andar da Faculdade. No entanto foi discutido que o espaço não seria suficiente 
para o evento e além disso não haveria aprovação por parte do Diretor Executivo, Dr. José Agenor 
Silveira. Para se evitar o acesso de pessoas estranhas ao Encontro, deverá ser fechada a porta dos 
fundos da Faculdade, e o prestador de serviços de Buffet será orientado a não fornecer alimentos ou 
bebidas a quem não tiver crachá ou pulseira (convidado). Nos próximos dias deveremos solicitar 
propostas de orçamento para o evento. O estacionamento da Faculdade poderá ser utilizado pelos 
Antigos Alunos e convidados que vierem ao Econtro. -3- Projeto Musical. Em reunião da Comissão 
de Assuntos Sócio-Culturais e Comemorações, realizada no dia 21/6/2010, com a presença da Dra. 
Janice Caron Nazareth, Dr. José Thales de Castro Lima, Dr. Adilson de Paula, Dra. Celisa Tiemi 
Nakagawa Sera, da Comissão de Cultura e Extensão da FMUSP e o Maestro Roberto de Barros, foi 
apresentada a proposta de criação de um projeto musical humanístico no Complexo HC-FMUSP. O 
Dr. Itiro manteve entendimentos com o Prof. Flávio Fava de Moraes, no sentido da FFM poder 
participar do projeto. Nova reunião deverá ser marcada com o grupo, no dia 26/07/2010 para 
informação do andamento dos trabalhos. -4- Reunião com a Associação dos Antigos Alunos da 
Faculdade de Direito da USP. Membros da Diretoria, Dr. Itiro, Dr. Jurandir e Dr. Rangel, foram 
recebidos pela Diretoria da AAAFDUSP. Houve troca de experiências no sentido de se criar uma 
fonte permanente de recursos para a manutenção da Associação. Uma proposta a ser implementada 
é a solicitação de doações aos Antigos Alunos, no sentido de manter e ampliar as atividades da 
Associação. Essas doações poderiam ser solicitadas por carta, por email e até pela homepage. -5- 
Livro das Turmas e AAAOC. Os textos foram reunidos e entregues ao Dr. Raul Cutait, que tem 
possibilidade de conseguir patrocínio para a publicação. O Livro sobre a Atlética poderia ser 
patrocinado pelo Laboratório Cristália, através de contato com o Dr. Ogari de Castro Pacheco. -6- 
Jubileu de Ouro (Turma de 1960). Foi escolhido como representante da Turma o Dr. João Paulo 
Rossi, que deverá manter contato com a Associação. Deverá ser proposto entrosamento com a 
Comissão de Cultura e Extensão, através da Dra. Celisa, no sentido de ser feita uma apresentação 
musical no Teatro da Faculdade. -7- Atualização de cadastro através da homepage. Foi enviado 
pedido ao CRM para o envio do cadastro atualizado dos médicos formados pela FMUSP. No 
entanto, como o cadastro do CRM em anos anteriores apresentou diversos problemas, temos a 
possibilidade de solicitar aos médicos que atualizem seus cadastros através da nossa página na 
Internet. Futuramente poderia ser realizada uma eleição on-line, como já se faz atualmente na 
Sociedade Brasileira de Anatomia, segundo o Dr. Richard. -8- Registro da Ata em Cartório. Depois 
de alguns anos de espera foi finalmente registrado em cartório a Ata de Alteração dos Estatutos da 
Associação, sendo elogiado o trabalho persistente do Dr. Flavio Rangel. -9- Eleições 2010. Deverá 
ser feita a divulgação do prazo para inscrição de chapas, de 23/7 a 23/8/2010. A votação deverá 
ocorrer no dia 23/10/2010, no “Encontro de Gerações”. A divulgação poderá ser feita em nossa 
homepage, por email e por carta aos Antigos Alunos. 
 



 
 
 
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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