ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DA FACULDADE
DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Ao décimo quarto dia do mês de junho 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 Monica Dias do Valle, Secretária; ausentes: Dr. Fernando Proença de
Gouvêa, Vice-Presidente; Dr. José Francisco de Faria, 1º Secretário e Dra. Pilar Lecussan Gutierrez,
2ª Secretária. Dr. Itiro Suzuki inicia reunião com os seguintes assuntos: -1- Leitura e aprovação da
Ata da Reunião anterior. -2- Jubileu de Ouro da Turma de 1960. Estamos aguardando o contato dos
representantes da turma para o planejamento do evento no final do ano. -3- Reunião com Antigos
Alunos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Ficou agendada para dia 5/7/2010 (2ª feira)
às 17 hs. ; sairemos da FMUSP às 16 hs. Esperamos discutir mecanismos de arrecadação de
fundos para a Associação. -4- Encontro Musical. Foi proposto pelo Dr. José Thales de Castro Lima
do IOT, a formação de um grupo musical do complexo HC-FMUSP. Esta proposta deverá ser
considerada também pela Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FMUSP. No próximo dia
21/6/2010 às 12:30 haverá uma reunião com a presença da Dra. Janice. -5- Atualização de cadastro
através da homepage. Dr. Jurandir propõe que os antigos alunos atualizem seus endereços através
do nosso site, para não dependermos do banco de dados do CRM. O Dr. Richard lembra que esta
proposta foi executada na Sociedade Brasileira de Anatomia, com bons resultados. A Secretária
Monica propõe a elaboração de banners e folhetos, a serem distribuídos em vários locais do
complexo, divulgando nosso site e solicitando o recadastramento. Além disso poderíamos enviar
emails com a divulgação e inclusive alertar para o próximo “Encontro de Gerações” a ser realizado
em 23/10/2010. -6- Livro das Turmas da FMUSP. O prazo para entrega de textos foi encerrado, mas
o Dr. Raul Cutait solicitou o Dr. Itiro mais algum prazo para tentar encontrar representantes das
turmas que ficaram faltando. O Dr. Richard ficou encarregado de elaborar texto sobre os formandos
da década de 1990-2000. O Livro da Atlética poderá contar com patrocínio do Laboratório Cristália,
conforme contato mantido pelo Dr. Itiro Suzuki e o Dr. Ogari de Castro Pacheco. -7- Eleições 2010.
Deverá ser feita a divulgação do prazo para apresentação de chapas a partir de 23/07/2010, sendo
que as inscrições se farão até 23/08/2010 e a votação deverá ocorrer no dia do Encontro de
Gerações em 23/10/2010. -8- Encontro de Gerações 2010. Através do Dr. Proença, foi apresentada
uma proposta da Sra. Margarida Nogueira de que o Encontro seja realizado no 5º andar da FMUSP,
com um buffet de massas. Nesse local seria mais fácil o controle da entrada de Antigos, Atuais
alunos e convidados. O Dr. Itiro lembrou que se for mantida fechada a porta dos fundos da
Faculdade, na porta principal poderiam ser credenciados os alunos e convidados. O Dr. Rangel
lembra que o prestador de serviços, churrasco ou buffet, deve ser orientado a não fornecer
alimentação ou bebidas a quem não estiver com crachá ou pulseira. O Dr. Itiro informou que em
entendimentos com a Diretora da Biblioteca, Sra. Maria Crestana, no dia do evento os Antigos
Alunos poderão visitar as dependências da Biblioteca. Poderão também comparecer em qualquer
outro dia, podendo acessar todo o acervo da Biblioteca, em papel e on-line. Algumas publicações
são de livre acesso e podem ser consultadas em domicilio pela Internet. A Diretora da Biblioteca
ofereceu ainda a possibilidade de criação de uma oficina de pesquisa bibliográfica, tema que deverá
ser discutido com a Comissão Científica da Associação. O Dr. Itiro deverá entrar em entendimento
com o Dr. José Agenor, Diretor Executivo da FMUSP, consultando sobre a possibilidade de uso do
5º andar, uso do estacionamento da Faculdade e tipo de bebida a ser servido. -9- Andamento da
Pesquisa. O Dr. Rangel informou que as questões enviadas pelo Dr. Wilson Jacob Filho foram
utilizadas em pesquisa semelhante na Harvard University e deverão complementar as questões a
serem formuladas pela empresa Eureka. Deverá haver um mecanismo de preservação do sigilo das
respostas. -10- O Museu Histórico, através de seu coordenador o Prof. André Motta, oficializou a
guarda definitiva de 3 murais (1936, 1938 e 1947) e algumas peças de destaque (medalhas

entalhadas e esculturas, entre outros) retiradas dos murais que foram descartados por
contaminação; esse acervo subirá do Polo Pacaembu para a FMUSP no próximo dia 24/06; a
AAAFMUSP deverá fazer o termo de origem das peças e a doação ao museu - que após restauro organizará uma exposição que fará parte das comemorações dos 100 anos da FMUSP. (a Sra.
Margarida Nogueira irá acompanhar e registrar a saída das peças do Polo Pacaembu dia 24/06) A
Sra. Margarida Nogueira solicita a indicação de representantes das turmas para gravação de voz
com perfil de cada turma para inclusão na Galeria dos Murais no site da AAAFMUSP.
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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