Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (AAAFMUSP)
14/02/2011

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 12:00 horas, foi realizada reunião
da Diretoria da AAAFMUP, com a presença do Dr. Itiro Suzuki, Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Dr. Jurandir
Godoy Duarte, Dra. Pilar Lecussán Gutierrez, Dr. Flavio França Rangel , Dr. João Paulo Rossi, Sra. Mônica
Dias do Valle - secretária e Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis, que redige esta ata.
Constava da pauta da reunião :
•

Assinatura da 2a. via da Ata de Posse da Diretoria Biênio 2011/2012

•

Memorial APE

•

Livro das Turmas

•

Resultado da Pesquisa

•

Mudança do gerenciamento e hospedagem do Site

•

Projeto Musical

•

Apresentação MUVIH

No início da reunião, todos os presentes assinaram Ata de Posse da Diretoria gestão 2011/2012.
Dr. Itiro apresentou carta a ser enviada aos Professores Eméritos da FMUSP, apresentando o projeto
“Memorial do Professores Eméritos”, projeto este desenvolvido pelo Dr. Wu Tu Hsing da Disciplina de
Telemedicina da FMUSP em conjunto com a AAAFMUSP, e convidando todos os Professores Eméritos a
participarem do projeto, que consiste na elaboração de material audiovisual contendo a trajetória de cada
Professor Emérito, com os seguintes aspectos da carreira de cada Emérito:
•

Vida Acadêmica

•

Contribuição à Medicina

•

Contribuição à Faculdade e seu respectivo Departamento

•

“Aprenda com o Professor”. Aulas documentadas sobre a especialidade

Cada item seria basicamente abordado por diferentes entrevistadores que se revezariam. Aguardamos a
resposta do Professores Eméritos e esperamos a participação de todos.
Com relação ao Projeto “Livro das Turmas”, Dr. Iitiro informou que o Dr. Raul Cutait, um dos idealizadores do
projeto informou que não tem nenhum patrocínio. As Turmas de 35 a 90 estão com os depoimentos
efetuados. As Turmas de 41 , 44 , 85 , 86 e 87 ainda não tem depoimentos. Com relação à Turma de 1941,
tentaremos contato com O Prof. Bussamara Neme. Quanto à Turma de 1985 tentaremos contato com Dr.
Walter Cintra Ferreira Junior ; Turma de 1986 contato com Dr. Orlando Parisi Jr. e Turma de 1987 com Dra.
Adriana Vaz Safatle Ribeiro. Ficamos também de buscarmos patrocínio para o projeto. Eu, Dr. José Tarcísio,
fiquei de verificar junto a Johnson & Johnson, possibilidades de tal patrocínio.

Com relação ao Resultado da Pesquisa e da mudança do gerenciamento e hospedagem do Site da
AAAFMUSP, nos foi apresentada o Resultado da Pesquisa e o Projeto de Marketing da empresa Eurek/Brasil
Propaganda e Marketing. Dr. Flavio Rangel de Dr. João Paulo Rossi ficaram de se reunirem com a empresa
para discutirem sobre valores, implementação do projeto e mudança da hospedagem e gerenciamento de
nosso Site.
Quanto ao Projeto Musical, para a constituição de uma orquestra, ou inicialmente um grupo musical
constituído por médicos, funcionários e alunos da FMUSP, sobre a coordenação do Maestro Roberto Barros,
projeto conjunto entre a AAAFMUSP, o Hospital das Clínicas da FMUSP e a Faculdade de Medicina através
da CCEx. Dr. Itiro informou que o maestro avalia o custo mensal do projeto em cerca de R$ 7.000,00. Este
valor não pode ser custeado diretamente pela Fundação Faculdade de Medicina. A FFM pode intermediar um
patrocínio, gerenciar e legalizar a situação do Maestro frente ao projeto. Citou também que o Dr. Tales de
Lima, Dr. Adilson de Paula e Dr. Fava estariam à disposição para viabilizar tal projeto. Na próxima reunião Dr.
Itiro nos dará informações sobre o andamento da situação.
Antes da apresentação do Projeto Museu Virtual da FMUSP, alguns pontos fora da pauta foram discutidos:
Dr. Itiro informou que a quadra externa da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz já foi reformada, com
recursos da mesma e da doação da AAAFMUSP.
Informou também que a AAAOC constituiu um Conselho Consultor, formado pelo Presidente da entidade e
por ex-alunos ligados à nossa Associação Atlética Acadêmica, que pretende realizar e revitalizar a competição
AC-MED, entre acadêmicos e Médicos da FMUSP na semana do Médico e solicitaram ajuda de nossa
AAAFMUSP. Foi sugerido que o Dr. João Paulo Rossi e o Dr. José Tarcísio Reis, ex-dirigentes da AAAOC,
que participem da organização do evento. Também falamos sobre a criação de um “Acervo” da AAAOC.
Todos os ex-alunos que tiverem qualquer material ligado a AAAOC, poderão doa-los para o “Acervo”. Dr.
Rossi e Dr. Tarcísio também foram citados para auxiliar nossa Atlética, no que for possível, nesse projeto.
Também se discutiu sobre o local da realização de nosso “ Encontro de Gerações “ 2011, já que tínhamos um
convite da AAA Oswaldo Cruz para que o mesmo fosse realizado nas dependências da AAAOC, podendo
coincidir com a AC-MED. Foi comentado também sobre a reforma do Restaurante do CAOC, que poderia
interferir na realização de nosso evento na Faculdade de Medicina.
Por decisão da Diretoria, optou-se por realizar nosso “Encontro” nas dependências do Centro Acadêmico
Oswaldo Cruz na Faculdade de Medicina. Dr. Itiro solicitou a Sra. Mônica que providenciasse a solicitação do
espaço junto ao CAOC e FMUSP em 22 de outubro de 2011.

Ao término da reunião, recebemos a Sra. Margarida Nogueira, que nos apresentou o Projeto MUVIH – Museu
Virtual Histórico da FMUSP – Os Primeiros 100 Anos. Sra. Margarida informou que o Projeto já conta com a
ajuda e colaboração do Prof. André Mota, Diretor do Museu da FMUSP.
A Apresentação visou trazer à nossa Associação o projeto, que possibilitaria a um visitante virtual conhecer
nossa Faculdade através de fotos e ilustrações em 360 graus e com efeito tridimensional e de profundidade,
para nosso conhecimento e nosso apoio para, junto com a Diretoria e Congregação da Faculdade de
Medicina da FMUSP, Museu Histórico da FMUSP e os vários Departamentos de nossa Faculdade,
colaborarmos para a implementação do “Projeto”. A Sra. Margarida informou que um dos desafios seria a
verba necessária para tal. Ficamos de fazer que tiver a nosso alcance para que esse “Projeto” se viabilize.
Dr. Itiro também solicitou novamente aos novos membros da Diretoria recém empossada que fornecessem
seus dados para a Sra. Mônica para a confecção de cartão de visitas.

Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria, lembrando que a nossa
próxima reunião será realizada em 14 de março e incumbiu a mim, Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis –
Segundo Secretário, de lavrar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e por quem de
direito.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2011.

