Ata de reunião da Diretoria da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (AAAFMUSP)
17/01/2011

Aos dezessete dias do mês de janeiro de 2011, na sede da AAAFMUSP, às 12:00 horas, foi realizada reunião
da Diretoria , com a presença do Dr. Itiro Suzuki, Dr. Jurandir Godoy Duarte, Dr. Flavio França Rangel , Sra.
Mônica Dias do Valle - secretária e Dr. José Tarcísio Ascêncio Barreto Reis, que redige esta ata.
Constava da pauta da reunião :
•
•

•
•

Reparo Quadra AAAOC
Projetos para 2011
1. Livro Centenário FMUSP (Cadastro/Livro das Turmas)
2. Projeto Musical AAAFMUSP – HC
3. Publicação do novo estatuto
4. Projeto Dr. Wu (APE)
Jubileu de Ouro 1960 ( Avaliação )
Dados para cartão de visita

Discutiu-se sobre a participação da AAAFMUSP na reforma da quadra externa da AAAOC.. Dr. Itiro informou
que existem 02 orçamentos. O da empresa Lisonda, que reformou a quadra há 02 anos ficou em torno de R$
31.600,00 ( trinta e um mil e seiscentos reais ). Ficou decidido que a AAAFMUSP doaria à Atlética o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a referida reforma, como uma colaboração.
Quanto a Projetos 2011 :
• Livro das Turmas e Catálogo Das Turmas, deveríamos tentar conseguir junto à iniciativa privada um
patrocínio. Dr. José Tarcísio ficou de entrar em contato com as empresas do Grupo Johnson &
Johnson Brasil, para ver possibilidade de tal patrocínio, para o Livro das Turmas em 2011 e para o
Catálogo das Turmas em 2012.
• Quanto ao Projeto Musical AAAFMUSP – HC, Dr. Itiro informou que a Fundação Faculdade de
Medicina arcaria com a contratação do Maestro Roberto Barros; que a Dra. Janice seria o elo de
contato entre a AAAFMUSP, a FFM e o HC para viabilizar a implementação do Projeto.
• Quanto à publicação do novo Estatuto, ficou decidido que o novo Estatuto estará disponível na página
da AAAFMUSP na Internet. Que a Sra. Mônica ficaria encarregada de orçar a impressão de
quantidade mínima do Estatuto . Outra opção, seria a própria Sra. Mônica realizar a impressão dessa
quantidade mínima através dos recursos disponíveis em nossa Secretaria.
• Quanto ao Projeto Dr. Wu, trata-se do interesse do mesmo em entrar em contato com a Associação
dos Professores Eméritos da FMUSP (APE) e obter depoimentos dos Professores Eméritos, hoje em
torno de 45, e publicar tais depoimentos em um livro. Há possibilidade do Grupo Santander patrocinar
tal evento. Dr. Itiro entrará em contato com Dr. Wu para agilizar tal projeto.
Também foi comentado pelos presentes a Festa do Jubileu de Ouro da Turma de 1960,realizada em
10/12/2010. Trata-se de uma solenidade oficial da Congregação da Faculdade, que anualmente irá
homenagear a turma que completar seu Jubileu de Ouro da formatura. Houve a solenidade na
Congregação; um coquetel de confraternização; visita a exposição do Museu da FMUSP seguido de um
almoço e apresentação de um Coral. Este evento anual será realizado pela AAAFMUSP e pela Comissão

de Cultura e Extensão Universitária da FMUSP. No ano de 2011, será homenageada a Turma formada em
1961.
Dr. Itiro também solicitou aos novos membros da Diretoria recém empossada que fornecessem seus
dados para a Sra. Mônica para a confecção de cartão de visitas, além da confecção de novos cartões para
os membros reeleitos.
Fora da pauta, Dr. Rangel informou que no dia 31 de janeiro, está marcada uma reunião com a empresa
Eure-K, para a apresentação dos resultados da pesquisa realizada com os ex-alunos, sobre a expectativa
dos mesmos sobre quais deveriam ser os campos de atuação da AAAFMUSP. Todos os membros da
Diretoria estão convidados.
Dr. Jurandyr também falou sobre a home-page da AAAFMUSP, sob sua responsabilidade. Falou da
possibilidade de buscarmos novos profissionais da área para a manutenção de nossa home-page.
Aguardaremos também a reunião do dia 31 de janeiro,com a empresa Eure-K, que pode nos ajudar em tal
processo. Que hoje, o custo de manutenção da home-page gira em torno de R$ 300,00 (trezentos reais)
por mês.
Discutiu-se também da possibilidade de entramos em contato com os líderes e formadores de opinião das
Turmas, para atualizarmos o Catálogo das Turmas, principalmente no que tange aos ex-alunos já
falecidos.
Dr. Jurandyr também comentou da possibilidade da realização de um vídeo do Encontro de Gerações no
ano do centenário da FMUSP, contando com a ajuda de profissionais da área que atuam no Hospital das
Clínicas. Ficou encarregado de realizar tal contato.
Dr. Itiro lembrou a Sra. Mônica para oficiar o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz para solicitar as
dependências do CAOC para a realização do Encontro de Gerações em 22 de outubro de 2011.
Não havendo nada mais a tratar, o Dr. Itiro Suzuki encerrou a reunião da Diretoria 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, 17 de janeiro de 2011.

