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Ata da reunião da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da Escola Paulista de 
Medicina, realizada no dia 01/04/2015, no Anfiteatro Leitão da Cunha, sob a 
Coordenação do Prof. Dr. Luís Eduardo Coelho Andrade. Presentes: Profa. Dra. Síntia 
Iole Nogueira Belangero representada pela vice-coordenadora Profa. Dra. Marília 
Arruda C. Smith, Prof. Dr. Gaspar de Jesus Lopes Filho, Profa. Dra. Helena Bonciani 
Nader representada pela vice-coordenadora Profa. Dra. Marimélia Porcionatto, Profa. 
Dra. Cristiane Kaiser, Prof. Dr. Miguel Sabino Neto, Profa. Dra. Brasília Maria Chiari, 
Prof. Dr. Ruy R. de Campos Junior, Profa. Dra. Heimar de Fátima Marin, Prof. Dr. 
Ricardo Sobhie Diaz representado pela vice-coordenadora Profa. Dra. Ana Cristina 
Gales, Prof. Dr. Rodrigo de Aquino Castro, Profa. Dra. Miriam Aparecida Boim, Prof. 
Dr. Nelson Sass, Profa. Dra. Denise de Freitas, Profa. Dra. Norma de Oliveira Penido, 
Prof. Dr. Henrique Manoel Lederman, Profa. Dra. Dulce Elena Casarini representada 
pela Profa. Dra. Analy Salles de Azevedo Melo, Profa. Dra. Rosana Puccia, Profa. Dra. 
Célia Harumi Tengan, Prof. Dr. Gilles Landman, Prof. Dr. Dirceu Solé, Profa. Dra. Ruth 
Guinsburg, Profa. Dra. Vania D’Almeida, Profa. Dra. Andrea Parolin Jackowski, Profa. 
Dra. Suely Godoy Agostinho Gimeno e Prof. Dr. Ivaldo Silva.  
 
O Prof. Luís Eduardo iniciou a reunião submetendo à plenária a Ata da reunião anterior, 
que foi aprovada por unanimidade. A seguir, passou a palavra ao Prof. Rudolf Wechsler, 
presidente da Comissão de Sustentabilidade e Conscientização Ambiental, para 
descrever as atividades da Comissão e sua atuação, ressaltando a propriedade dessa 
iniciativa no momento atual em que a Instituição necessita se adequar e fazer face à 
necessidade de contenção de gastos. O Prof. Rudolf discorreu sobre as iniciativas da 
comissão e suas responsabilidades, bem como as campanhas de conscientização e 
sensibilização envolvendo alunos, docentes, servidores técnico-administrativos e 
colaboradores, a divulgação em websites no CSP, Unifesp, jornais/revistas internos; 
organização de manuais, folhetos, adesivos, faixas; facebook; etc e também o 
levantamento dos gastos atuais dos imóveis, as contas da Sabesp, Eletropaulo, 
telefonia, gás e o acompanhamento periódico desses gastos. Elencou também a 
programação de reuniões para orientação e conscientização com coordenadores de 
imóveis, coordenadores de empresa de limpeza, segurança, portarias, entidades 
representativas, com os alunos (calouros, veteranos e comissão de trote) e com os 
representantes dos diversos departamentos, bem como um trabalho conjunto com as 
Unidades Universitárias HU/HSP e outros Campi e também com a Reitoria. Prof. Rudolf 
disponibilizou um e-mail (sustenta@unifesp.br) para dúvidas, reclamações e iniciativas 
que contribuam para aperfeiçoar os processos já existentes ou sugerir novos. Antes de 
encerrar, agradeceu a oportunidade e se colocou à disposição para mais 
esclarecimentos. O Prof. Luís Eduardo agradeceu ao Prof. Rudolf por estar coordenando 
a Comissão de Sustentabilidade e destacou a importância da mesma nesse cenário. A 
seguir foi dada a palavra ao Prof. Ruy Campos, coordenador da Comissão de Assuntos 
Disciplinares, que tem como escopo assessorar a Câmara de Pós-Gaduação e Pesquisa 
da EPM no que diz respeito a questões relativas ao relacionamento e desenvolvimento 
das atividades previstas pelos alunos de pós-graduação e orientadores. Esta Comissão 
terá como objetivos fazer a orientação preventiva dos interessados para o 
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desenvolvimento das atividades, bem como a intermediação de conflitos. A criação 
desta Comissão foi fomentada pelo crescente número de conflitos entre alunos i 
orientadores em diversos Programas. Em alguns casos, os conflitos têm levado a 
consequências judiciais e pecuniárias, ocasionando por vezes ações contrarias aos 
interesses da UNIFESP e por vezes devolução do montante relativo ao recebimento de 
bolsas pelos alunos. O Prof. Ruy apresentou o formulário que deve ser encaminhado 
quando se solicitar o cancelamento da matrícula de um aluno, no qual deve haver a 
assinatura do coordenador do Programa, do orientador e do aluno. Quando não for 
possível obter a assinatura do aluno, é necessário o envio de uma justificativa. 
Recomendou que sejam documentadas todas as tentativas de contato com o aluno, 
nos casos em que se caracterizar abandono ou ausência de cooperação por parte do 
mesmo para resolução do conflito. A seguir, o Prof. Luís Eduardo comunicou a 
inauguração da sala de videoconferência da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, que 
se encontra em funcionamento e disponível para uso de todos. Agradeceu à Professora 
Rosana Puccini pela cessão do material e ao Sr. Marcello Di Pietro, pelo apoio técnico e 
logístico na instalação do mesmo. O agendamento para utilização da sala deve ser feito 
na própria Câmara.  O Sr. Jerônimo Gerolin fez uma breve exposição sobre as 
características do equipamento e suas potenciais aplicações. Enfatizou que a conexão 
necessariamente deve ser com estação remota que disponha de equipamento 
equivalente, não se adequando à comunicação com computadores pessoais. Informou 
que há uma grande quantidade de equipamentos semelhantes instalados das diversas 
universidades estaduais e federais, bastando que o pesquisador remoto identifique tais 
instalações em sua instituição. Recomendou também que seja feito um teste de 
conexão previamente à seção de defesa de tese ou semelhante, com a finalidade de 
garantir os ajustes necessários ao desenvolvimento de uma operação satisfatória. Em 
seguida, o Prof. Luis Eduardo solicitou à Profa. Janete Cerutti e ao Sr. João Oliveira que 
reportassem o processo e os resultados da eleição do Comitê Gestor do CEDEME. O 
processo de votação foi totalmente virtual, mediante senha enviada aos usuários 
qualificados para votação na intranet. A plenária aprovou os nomes dos gestores 
escolhidos: Monica Levy Andersen, Luciene Covolan, Maria Kouyoumdjian, Nestor 
Schor. Em vista da necessidade de indicação de um quinto membro representante da 
Câmara, a Professora Janete sugeriu o nome do Prof. Dr. Alexandre Keller, que havia 
sido o quinto colocado na votação. Houve aprovação unânime desta indicação.  Prof. 
Luís Eduardo parabenizou aos envolvidos no processo de eleição do Comitê Gestor do 
CEDEME e a maneira com que o mesmo foi conduzido. A seguir, o Prof. Luís Eduardo 
ratificou a decisão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa de que não serão 
homologadas as defesas de teses ou dissertações caso não haja comprovação de 
obtenção dos créditos necessários. Para atender a esta nova exigência, a Câmara de 
Pós-Graduação e Pesquisa não receberá indicação de banca se não houver 
comprovação de obtenção dos créditos exigidos pelo respectivo Programa. Esta nova 
regra passa a vigorar a partir de 01/05/2015. Em seguida, o Prof. Luís Eduardo 
informou que a Profa. Dra. Andrea Jackowisk será a representante da Câmara no 
recém-criado Comitê Gestor de Ressonância Magnética e que o Prof. Dr. Gilles 
Landman será o representante da Câmara no Comitê Gestor do CEME. O próximo 
assunto abordado foi a padronização da filiação institucional em artigos publicados que 
diante da crescente necessidade de documentar a produção cientifica relacionada à 
Escola Paulista de Medicina e ao Hospital São Paulo. A proposta de padronização 
apresenta o seguinte formato: Nome dos autores, Divisão, Departamento, Hospital São 
Paulo (caso o trabalho tenha escopo clínico) e/ou Escola Paulista de Medicina – 
Universidade Federal de São Paulo, Brazil ou Brasil. Exemplo: Rui Monteiro de Barros 



Maciel, Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Hospital São 
Paulo, Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo, Brazil ou Brasil. 
A proposta foi bem acolhida e aprovada pela plenária. O Prof. Luís deu continuidade à 
pauta, abordando o tema de credenciamento de orientadores. A Comissão de 
Credenciamento e Descredenciamento, coordenada pela Profa. Dra. Ruth e 
secretariada pelo Sr. João Oliveira, apresentou o rol de novos orientadores 
credenciados e orientadores descredenciados, bem como os professores assinalados 
para descredenciamento futuro. A Profa. Heimar, coordenadora do Programa de 
Gestão em Saúde, informou que três professores do seu Programa não constavam na 
lista de descredenciamento, apesar de seus nomes terem sido enviados à Comissão: 
Prof. Dr. Marcelo Ribeiro da Silva Briones, Prof. Dr. Rogério Meneghini e Profa. Dra. 
Solange Aparecida Nappo. A Prof. Ruth comprometeu-se a apurar os fatos e tomar as 
medidas pertinentes. Aproveitou para enfatizar que para o processo de 
credenciamento os formulários deverão ser entregues devidamente preenchidos e 
assinados. Após esta breve digressão, o quadro de orientadores apresentados pela 
Comissão foi homologado pelos presentes Câmara, devendo ser encaminhado para  
apreciação pelo Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa na próxima reunião na Pró-
reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. Nada mais havendo a ser tratado, o coordenador 
agradeceu a todos, dando por encerrada a reunião às 10:15h. 


