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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA DA 1 

UNIVERSIDADADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

 3 

Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete os senhores conselheiros reuniram-se no 4 

Anfiteatro “Leitão da Cunha”, localizado à Rua Botucatu, 720 – 1º andar, na cidade de São Paulo, sob 5 

a presidência da Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, Diretora da Escola Paulista de Medicina. Participaram 6 

da reunião os seguintes membros: Emilia Inoue Sato, Maria Kouyoumdjian, Sonia Maria Feresin, Ilka 7 

Lopes Santoro, Maria Isabel Melaragno, Manuel de Jesus Simões, Cecilia Micheletti, Érika Suzuki de 8 

Toledo, Marcos Sergio Toledo, Catarina Segreti Porto, Maria Wany Louzada, Vânia D’Almeida, 9 

Mariam Hayashi, José Luiz Martins, Otavio Baiocchi, Cecilia Fernandes, Rosemarie Andreazza, Andrea 10 

Puchinnick, Ana Luisa Godoy Fernandes, Ana Lucia Goulart, José Carlos F. Galduróz, Israel Batista do 11 

Nascimento, Clóvis Nakaie, Paulo Augusto de Arruda Mello, Marcelo Feijó de Mello, Victor Campos 12 

Bellini, Maria Teresa Landman, Gilles Landman, Sandra Claro, Silmara Cestaria, Elisa Maciel, Lydia 13 

Masako Ferreira, Stephan Geocze, Sandra Miraglia, Gilmar Prado, Rosana Puccini, Newton de Barros 14 

Junior, Tulio Figueiredo, Reinaldo Salomão, Renato Fraietta, Adagmar Andriolo, Nacime Mansur, 15 

Reynaldo Jesus Garcia, Nitamar Abdalla, Denis Bichuetti, Sergio Draibe, Sergio Cavalheiro, Murched 16 

Taha, Paulo Orlandi Motta, Akira Ishida, José Roberto Ferraro, Silvio Ricardo Pires, Beatriz Castilho, 17 

Luiz Eduardo Andrade, Nestor Schor, Jane Zveiter de Moraes, José Luiz Gomes do Amaral, Márcio 18 

Cândido Guimarães, Paulo Henrique Rodrigues, Elisa Mieko Suemitsu Higa, José Carlos Costa 19 

Baptista, Ricardo Artagiani Neto, Gabriel Arisi, Raquel Santos de Carvalho, Denise de Freitas, Maria 20 

Luiza Villela Oliva, João Baptista Gomes dos Santos, Luiz Eduardo Leão, Jair Mari, Marilia Andrade, 21 

Caden Souccar, Gaspar de Jesus Lopes Filho, Maria José Silva Fernandes, Anita Straus Takahashi, 22 

Rosely De Oliveira Godinho, Antonio Altenor Bessa de Queiroz, Edmilson Takata, Ruth Guinsburg, 23 

Regina Moises, Yara Michelacci, Dulce Maria Fonseca Soares Martins, Jacob Szejnfeld, Manoel A. 24 

Paiva Neto, Isabel Skaletsky, Paulo Schor, Ana Luisa Hofling Lima, Guacyara da Motta, Sergio Ricardo 25 

Marques, Marcelo Freitas, Sima Godosevicius, Álvaro Pacheco e Silva Filho, Aparecida Sadae Tanaka, 26 

Elizabeth  Chem, Clara Brandão de Ávila e  Sarhan Sydney Saad. Justificativas de Ausências dos 27 

seguintes professores: Marimélia Porcionatto, João Aléssio Perfeito, Brasilia Chiari, Maria Christina 28 

Avellar, Antonio Carlos de Carvalho, Sylvia Maria Affonso da Silva, Marisa Frasson. Convidados: Profa. 29 

Dra. Nívea Nunes, Coordenadora do Curso de Tecnologia Oftálmica da EPM. Informes do Campus 30 

São Paulo. 1. A diretora, Profa. Rosana Puccini informou que o prédio dos anfiteatros está finalizando 31 

suas reformas e esta semana as cadeiras que se encontram na BIREME serão transportadas para as 32 

salas dos anfiteatros. Dois anfiteatros do ECB já estão em funcionamento e no Edifício dos 33 

Anfiteatros, além das salas, os banheiros também estarão prontos. Informes Gerais. 1. Foram eleitos 34 
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para a chefia do Departamento de Cirurgia, o Prof. Dr. José Luiz Martins (chefe) e o Prof. Dr. Milton 35 

de Barros Junior (vice-chefe) para o triênio 2017-2020. 2. O Departamento de Medicina Preventiva 36 

também realizou eleições para a chefia, tendo sido eleitas para o triênio 2017-2020 como chefe, a 37 

Profa. Dra. Rosemarie Andreazza e a Profa. Dra. Zila Van Der Meer Sanchez Dutenhefner,  vice-chefe. 38 

3. O Departamento de Morfologia e Genética elegeu a Profa. Dra. Sandra Miraglia como chefe e a 39 

Profa. Marília Cardoso Smith, como vice-chefe, no período de 2017 a 2018 em substituição ao Prof. 40 

Dr. Luis Alonso. 4. Aproveitando o ensejo a Profa. Emilia lembrou que nesta semana ocorreu uma 41 

Missa na Igreja São Francisco, em melhora do Prof. Luis Alonso. Foi emocionante ver a participação 42 

de vários colegas, bem como o Prof. Luis Alonso e sua estimada família. 5. A I Oficina da Reforma 43 

Curricular do Curso de Medicina ocorreu no dia 18.03 (sábado), com um número expressivo de alunos 44 

e docentes. A Profa. Emilia informou que após esta oficina se dará uma nova etapa, digerindo e 45 

elaborando o que foi proposto e discutido naquele evento. Parabenizou o Prof. Aécio Góis, 46 

coordenador do curso de medicina  e equipe pela realização do evento. 6. No dia 08 de abril haverá 47 

como de costume a 3ª Caminhada EPM/EPE pela saúde, às 8h no Parque Ibirapuera. Todos estão 48 

convidados. 7. No dia 14 de março a EPM recebeu a visita da Reitora da Universidade Federal do 49 

Oeste do Pará, Profa. Dra. Raymunda Monteiro, acompanhada de seus assessores, que teve como 50 

objetivo lançar  proposta aos pesquisadores desta universidade, para participarem do projeto 51 

denominado Abaré. Trata-se de um navio doado pelo Ministério da Saúde, funcionando como se 52 

fosse uma UBS flutuante, que terá como propósito realizar atendimento à saúde da população 53 

ribeirinha. Participaram desse encontro os presidentes das Câmaras de graduação, pós-graduação e 54 

extensão. O mesmo convite será proposto à UNICAMP E USP. Aqueles que desejarem participar do 55 

projeto deverão se manifestar encaminhar seus nomes à Diretoria da EPM. 8. A Profa. Emilia lembrou 56 

que em reunião passada ficou de conversar com a FAP e trazer informações sobre a Associação de 57 

Alunos e Amigos da Escola Paulista de Medicina, porém conversando com a Presidente da FAP, a 58 

Profa. Jane Zveiter informou que o caixa desta Associação está zerado, não havendo qualquer recurso 59 

disponível. 9. Para dar uma assistência aos estudantes ingressantes nos cursos de graduação da EPM 60 

e EPE, os professores e  TAE’s médicos estão sendo convidados para nos dias 10 e 24 de junho, 61 

realizarem um Mutirão da saúde para atender e acolher estes alunos, realizando exames de sangue 62 

e avaliação de saúde. A iniciativa é do Núcleo de Atendimento ao Estudante – NAE e aqueles que 63 

puderem participar deverão se inscrever na própria Diretoria da EPM. 10. A avaliação realizada pelo 64 

INEP/MEC na UNIFESP, ocorrida no campus São Paulo há alguns meses, recebeu nota máxima 5. 65 

Parabéns a todos que contribuíram para atingir este objetivo. 11. Conforme noticiado na mídia, a PEC 66 

395/14 que possibilitava as instituições públicas cobrarem cursos lato sensu, foi vetada esta semana.  67 

O Prof. Sergio Cravo informou que há muitos questionamentos sobre a matéria, principalmente sobre 68 

aperfeiçoamento e especialização, mas certamente a procuradoria estará emitindo algum 69 
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regramento. Assim que isto ocorrer, estará sendo apresentado nesta Congregação. Diante desta 70 

notícia os senhores conselheiros se manifestaram indignados. ORDEM DO DIA. 1. As atas datadas de 71 

07.02 e 02.03 foram apreciadas e aprovadas por unanimidade pelos senhores conselheiros.  2. Crise 72 

do Hospital São Paulo – a Profa. Emilia informou que a crise do HSP-HU foi deflagrada numa quarta-73 

feira  e em seguida já ocorreram reuniões com o Conselho Gestor e a Diretoria Executiva do HSP-HU. 74 

Posteriormente veio a decisão de fechar o atendimento no pronto-socorro, exceto urgências e 75 

emergências, e a suspensão das cirurgias eletivas. Ocorreram também reuniões com os docentes e 76 

alunos da graduação, principalmente 5º e 6º ano e os residentes. Foi solicitado pelos chefes de 77 

departamentos e disciplinas que se realizasse em nome da instituição uma coletiva com a imprensa. 78 

Esta solicitação foi levada à Profa. Janine Schirmer, que estava na presidência do Conselho Gestor, a 79 

qual solicitou que aguardasse, pois estava sendo elaborada uma nota à comunidade sobre a situação. 80 

A Profa. Soraya Smaili, Reitora da UNIFESP sugeriu a criação de uma comissão denominada: Comitê 81 

Assessor de Crise e Consultoria para apoiar o Conselho Gestor, na tentativa de reduzir custos 82 

financeiros, uma vez que não foi possível o aumento de financiamento em Brasília.  A Profa. Emilia 83 

lembrou também que neste momento de crise as solicitações de estágios eletivos no Hospital São 84 

Paulo, para alunos de outras instituições serão interrompidas, até que a situação se normalize. 85 

Passando a palavra ao Prof. Prof. José Roberto Ferraro, Diretor Superintendente do HSP-HU, 86 

relembrou que o HSP está com uma dívida de 11 milhões com fornecedores e, portanto, muitos já 87 

estão deixando de entregar insumos, daí a dificuldade de se manter os estoques. Na sexta-feira da 88 

semana passada o Ministro da Saúde ligou para a Diretoria do HSP-HU, pedindo que a equipe de 89 

gestores fosse ao seu Gabinete em Brasília ontem, segunda-feira. Vale ressaltar que nesta reunião 90 

ele recebeu a equipe de forma bem diferente da recebida há 10 dias atrás, disponibilizando atenção 91 

para ouvir e tempo para discussão, porém os conceitos do Ministro em relação ao HSP-HU 92 

permanecem muito divergentes.  Para esta audiência haviam dois assuntos em pauta: o pleito de 93 

aumento do teto de hum milhão e quinhentos mil reais ( porque o HSP produz acima do teto) e o 94 

REHUF, que ele insiste em mencionar que não somos merecedores. Esta questão foi respondida pela 95 

Diretoria do HSP-HU oficialmente, anexando vasta documentação e justificativa do porque somos 96 

merecedores. Desta forma ele argumentou que estará estudando junto ao departamento jurídico de 97 

seu Ministério se o HSP tem direito ao REHUF ou não. Sobre o questionamento do REHUF ao HSP o 98 

Prof. José Roberto esclareceu aos senhores conselheiros que isto se iniciou quando o Prof. Walter 99 

Albertoni, ex-Reitor da UNIFESP, buscando atender demandas do ministério público mandou 100 

modificar a inscrição do HSP-HU no CNES, removendo o CNPJ da UNIFESP e colocando o da SPDM. 101 

Foi uma determinação que custou um risco e trabalho árduo realizar, porém foi feito. A partir deste 102 

momento o CNPJ é um CNES de filantropia e a partir desta interpretação conflita com os Decretos, 103 

Portarias e Normativas. A história do HSP-HU é difícil de ser compreendida. Daí a necessidade de 104 
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explicar ao Ministro a história do HSP-HU como instituição pública federal e filantrópico. Quanto a 105 

solicitação de R$ 1.500.000,0 (hum milhão e quinhentos mil reais) o Ministro se surpreende com os 106 

dados e não consegue assimilar ou aceitar a dinâmica do HSP-HU. Resta apenas aguardar sua 107 

resposta. Segundo o Prof. José Roberto ainda hoje haverá reunião com o Dr. Wilson Pollara, 108 

Secretário Municipal de Saúde e amanhã com o Dr. David Uip, Secretário de Estado da Saúde, no 109 

sentido de verificar a possibilidade de ajudarem a manter o orçamento do HSP. Após a explanação 110 

do Prof. José Roberto, a palavra foi franqueada aos senhores conselheiros. Devendo constar que a 111 

pauta em questão foi exaustivamente abordada e debatida por 40 minutos. Porém, vale destacar 112 

num consenso de falas, as seguintes considerações:  a. Elaboração de uma nota da Congregação para 113 

a imprensa e comunidade em prol do Hospital São Paulo – HU (escrita pelos Professores Gilles 114 

Landman, Nestor Schor e Sergio Draibe); b . Elaboração de uma nota da Diretoria da Escola Paulista 115 

de Medicina para a imprensa à comunidade, ressaltando a importância HSP-HU para o ensino; c.  116 

Solicitar na Câmara dos Vereadores um espaço para expor a situação do Hospital São Paulo – HU e 117 

no dia estabelecido, levar a comunidade docente. Para fortalecer esta iniciativa os conselheiros que 118 

tiverem contato com vereadores, poderão indicar o nome dessas autoridades à Diretoria da EPM, 119 

para que sejam contatados e convidados a nos ajudar a conseguir o espaço na Câmara; d. Neste 120 

momento de crise pelo qual o HSP-HU está passando deve servir para unir as forças entre docentes, 121 

alunos, residentes e toda a comunidade, revertendo em um resultado final positivo para a instituição 122 

como um todo; e. É preocupante que as implicações de paralização de um Hospital de Ensino como 123 

o do HSP-HU não sensibilizem as autoridades brasileiras; f. É preciso deixar claro, tanto para a mídia, 124 

quanto para a comunidade o papel que o Hospital São Paulo tem para com a Escola Paulista de 125 

Medicina na área do ensino e pesquisa; g. Momento importante para refletir sobre o 126 

redimensionamento do ensino; h. Momento de refletir sobre a dimensão da assistência com a 127 

Educação, com o objetivo de proporcionar um ensino mais adequado; i. Revisão da Residência 128 

Médica; j.  Reflexão sobre o papel dos Hospitais Afiliados; k. Reflexão sobre o aprimoramento do 129 

modelo de gestão do HSP-HU; l. Reflexão sobre o ensino/pesquisa e assistência no HSP-HU; m. O 130 

posicionamento do Ministro da Saúde para com a situação do HSP-HU pode ser entendido como uma 131 

questão política; n. É imprescindível que o HSP-HU receba o teto de R$ 1.500.000,00 para que ele 132 

tenha fluxo de caixa. Caso esta situação não ocorra será difícil mantê-lo;  o. Possibilidade de se pensar 133 

em contratar economistas renomados para  a realização de um ou dois pareceres sobre a situação 134 

do HSP-HU, demonstrando ao Ministro da Saúde que se trata da necessidade de aumento de recursos 135 

para que o hospital sobreviva. Finalizando, a Profa. Emilia lembrou que em uma das reuniões com os 136 

chefes de departamentos e disciplinas foi solicitada a elaboração de um press release para a 137 

imprensa. Ao levar a proposta à Reitoria, a empresa de Assessoria de Imprensa - CDN que presta 138 

serviços à Unifesp foi acionada e estará elaborando um folder a ser distribuído à mídia e à 139 
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comunidade. Não é algo muito rápido porque há necessidade de levantamento e elaboração de 140 

dados institucionais nas áreas de graduação, pós-graduação, pesquisa e assistência, mas já deram 141 

início. 3. Solicitação de Adendo na Ordem do dia: Solicitação de nomeação de uma terceira 142 

candidata no Concurso de Professor Adjunto do Departamento de Medicina Preventiva: A Profa. 143 

Emilia esclareceu que há um concurso aberto da Medicina Preventiva com vários candidatos 144 

aprovados. Uma professora se aposentou no departamento,  ocorrendo a vacância. Para que não 145 

haja necessidade de se realizar um novo concurso o Departamento está sugerindo aproveitar a 146 

terceira colocada para ocupar o cargo. Em seguida o Prof. Nestor Schor argumentou que esta lógica 147 

já é executada pelo Departamento de Recursos Humanos, não havendo a necessidade de passar 148 

neste Colegiado para aprovação. De qualquer forma a Profa. Rosemarie Andreazza agradeceu a 149 

apreciação do pedido. Posto em votação e  não havendo nenhuma objeção,  o pedido foi aprovado 150 

pelos senhores conselheiros. 4. Homologação do Regimento Interno da Comissão Curricular do 151 

curso de Tecnologia Oftálmica, apresentado pela Profa. Dra. Nívea Nunes, coordenadora do Curso 152 

de Tecnologia Oftálmica da EPM.   O presente Regimento tem urgência em ser aprovado nesta 153 

reunião, uma vez que nos dias 16 a 19 de abril a EPM estará recebendo a visita do MEC, que terá 154 

como objetivo avaliar o referido curso. Inicialmente a Profa. Nívea agradeceu a inclusão deste 155 

assunto na pauta e  esclareceu que a atualização deste Regimento vem de encontro à reforma da 156 

grade curricular do curso já aprovada por esta Congregação. Ainda neste semestre o curso que era 157 

ministrado no período matutino passará para o período integral e a grade curricular que era de 158 

quatro passará a ser ministrada em três anos. A nova grade é de 3.272h, ocorrendo uma redução da 159 

carga-horária, porém a inclusão de eletivas e área verde que não havia na grade anterior. A primeira 160 

mudança se refere à composição da comissão do curso: “2(dois) docentes representantes do ciclo 161 

básico, sendo 1(um) docente do primeiro e 1 (um) docente do segundo termo do Curso de Tecnologia 162 

Oftálmica”; “2(dois) docentes representantes do ciclo profissionalizante, sendo 1(um) docente do 163 

segundo  e 1 (um) do terceiro ano do Curso de Tecnologia Oftálmica”.  Outra alteração, refere-se ao 164 

voto, ou seja, “nas reuniões todos os membros titulares (e em suas ausências, os respectivos 165 

suplentes), exceto o coordenador e o vice-coordenador, terão direito a voto e as deliberações serão 166 

tomadas por maioria simples de votos presentes. Somente em caso de empate na votação, 167 

prevalecerá o voto do coordenador (e em sua ausência, do vice-coordenador).”  As demais alterações 168 

referem-se ao nome do Departamento que mudou de Departamento de Oftalmologia para 169 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais. Após a explanação da Profa. Nívea o Prof. Nestor 170 

enfatizou a necessidade de rever o período das aulas expositivas, pois quatro horas seguidas de aula 171 

fica insustentável manter a atenção e o interesse do aluno. A Profa. Emilia também apoiou as palavras 172 

do Prof. Nestor, salientando que embora esteja descrito 3.272 h de grade horária, a forma de se dar 173 

aula precisa ser modificada. Relembrou ainda que na primeira reunião do Fórum de Graduação a 174 
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grande reclamação dos alunos foi quanto às aulas expositivas. Em seguida a Profa. Nívea informou 175 

que estará atenta a esta recomendação. Não havendo outras considerações a serem feitas os 176 

senhores conselheiros aprovaram as respectivas propostas. 5. Foram aprovadas as seguintes Bancas 177 

Examinadoras para concurso de Professor Adjunto: 5.1. do departamento de Diagnóstico por 178 

Imagem Disciplina Radiologia Oncológica para os candidatos inscritos Denis Szejnfeld, Rodrigo 179 

Regacini e Suzan Menasce Goldman. Presidente: Prof. Dr. Reynaldo Jesus Garcia Filho – Professor 180 

Titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. 181 

Membros Titulares: Prof. Dr. Antonio Sergio Petrilli – Professor Titular do Departamento de Pediatria 182 

da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Profª. Drª. Marair Gracio Ferreira Sartori – Professora 183 

Adjunta da Disciplina de Ginecologia Geral da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Arthur 184 

Soares Souza Júnior – Professor Adjunto da Disciplina de Radiologia Torácica da Faculdade de 185 

Medicina de São José do Rio Preto/FAMERP; Prof. Dr. Jorge Elias Junior – Professor Associado do 186 

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP; Prof. Dr. Valdair 187 

Francisco Muglia – Professor Doutor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 188 

de Ribeirão Preto. Membros Suplentes: Prof. Dr. José Carlos Baptista Silva – Professor Titular do 189 

Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Eduardo Barros Puertas 190 

– Professor Titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista de 191 

Medicina/UNIFESP; Profª. Drª. Nora Manoukian Forones – Professora Adjunta do Departamento de 192 

Medicina da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia – Professor 193 

Doutor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Prof. Dr. 194 

Edson dos Santos Marchiori – Professor Titular Emérito do Departamento de Radiologia da 195 

Universidade Federal Fluminense. 5.2. do Departamento de Psicobiologia / Disciplina 196 

Psicofarmacologia, Edital 157/2016 para os candidatos inscritos: Ana Maria Canzonieri, Ana Tereza 197 

Di Lorenzo Alho, Anderson Henrique França Figueredo Leão, Bruna Visniauskas, Camila Hirotsu, Carlo 198 

Rondinoni, Carlos Eduardo Neves Girardi, Daniela Rodrigues de Oliveira, Flávio Afonso Gonçalves 199 

Mourão, Gabriel Natan de Souza Pires, Juliana Carlota Kramer Soares, Karin Di Monteiro Moreira, 200 

Karina Possa Abrahão, Karina Santos Gomes, Lucas Albrechet de Souza, Maira Licia Foresti, Mariana 201 

Raquel Monteiro, Monica Serra, Renato Leonardo de Freitas, Ricardo Borges Machado, Ricardo 202 

Monezi Julião de Oliveira, Roberto de Oliveira Soares, Rodrigo Portes Ureshino, Vanesa Cavalcante 203 

da Silva, Vitor de Castro Gomes, Vitor Passos Rios: Presidente: Profª. Drª. Solange Rios Salomão – 204 

Professora Associada do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. 205 

Membros Titulares: Profª. Drª. Maria Teresa Riggio de Lima-Landman – Professora Associada do 206 

Departamento de Farmacologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Profª. Drª. Marimélia 207 

Porcionatto – Professora Associada do Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de 208 

Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Gilberto Fernando Xavier – Professor Associado do Departamento de 209 
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Fisiologia do Instituto de Biociência/USP; Profª. Drª. Dora Fix Ventura – Professor Titular do 210 

Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de São Paulo; Profª. Drª. Sâmia Regiane 211 

Lourenço Joca – Professor Associado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 212 

USP; Membros Suplentes: Prof. Dr. Nitamar Abdala – Professor Adjunto do Departamento 213 

Diagnóstico por Imagem da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Otavio Cesar Carvalho 214 

Guimarães Baiocchi – Professor Adjunto do Departamento de Oncologia Clínica e Experimental da 215 

Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Sergio Mancini Nicolau – Professor Adjunto da 216 

Disciplina de Ginecologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Carlos Sérgio Chiattone 217 

– Professor Adjunto do Departamento de Hematologia e Hemoterapia da Faculdade de Ciências 218 

Médicas da Santa Casa de São Paulo; Prof. Dr. Roger Chammas – Professor Titular do Departamento 219 

de Radiologia da Universidade de São Paulo; Profª. Drª. Vânia Tietsche de Moraes Hungria – 220 

Professora Adjunta do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 221 

Casa de São Paulo. 5.3. do Departamento de Medicina, Disciplina de Endocrinologia Clínica: para 222 

os candidatos inscritos: Antonela Siqueira Catania, Glaucia Carneiro, Flavia Amanda Costa Barbosa, 223 

Lorena Guimarães Lima Amato, Silvia Regina Correa Da Silva e Susan Chow Lindsey. Presidente: Prof. 224 

Dr. Reinaldo Salomão – Professor Titular do Departamento de Medicina / Disciplina de Infectologia 225 

da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Membros Titulares: Profª. Drª. Ana Luisa Godoy Fernandes 226 

– Professora Titular da Disciplina de Pneumologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. 227 

Sergio Atala Dib – Professor Associado da Disciplina de Endocrinologia da Escola Paulista de 228 

Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Alexander Augusto de Lima Jorge – Professor Associado da 229 

Endocrinologia e Metabologia da Faculdade de Medicina da USP; Prof. Dr. Francisco José 230 

Albuquerque de Paula – Professor Associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de 231 

Medicina de Ribeirão Preto/USP; Prof. Dr. Gil Guerra Junior – Professor Associado do Departamento 232 

de Pediatria da Universidade Estadual de Campinas; Membros Suplentes:  Profª. Drª. Maria Lucia 233 

Cardoso Gomes Ferraz – Professora Adjunta da Disciplina de Gastroenterologia da Escola Paulista de 234 

Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Álvaro Pacheco e Silva Filho – Professor Titular da Disciplina de 235 

Nefrologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. Cesar Luiz Boguszewski – Professor 236 

Associado do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná; Prof. Dr. Carlos 237 

Alberto Longui – Professor Titular do Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas 238 

da Santa  Casa de São Paulo. 6. Redistribuição do Prof. Richard Miskolci Escudeiro da UFSCar para a 239 

UNIFESP (Departamento de Medicina Preventiva).  A Profa. Emilia esclareceu que no momento 240 

ainda não houve mudança no Regimento e se alguém de outra instituição desejar vir para a UNIFESP 241 

necessita ser avaliado pelo Departamento que irá recebê-lo. Caso o Departamento concorde, ainda 242 

passará pela Congregação e posteriormente pelo Conselho Universitário - Consu.  No Consu é 243 

instituída uma banca de 3(três) membros para avaliação do pedido, desde que ocorra a troca de 244 
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vagas. Há uma sugestão da EPM, no sentido de que esta última avaliação seja realizada pela própria 245 

Congregação. Esta solicitação será ainda apreciada em reunião do Consu. Por enquanto as regras 246 

vigentes serão seguidas. Assim sendo, foi franquiada a palavra à Profa. Rosemarie, que informou aos 247 

senhores conselheiros que o Prof. Richard procurou o Departamento de Medicina Preventiva com o 248 

desejo de se transferir da UFSCar para a UNIFESP, particularmente para uma área da saúde. O 249 

Departamento teve quatro aposentadorias recentes nesse ano de 2017 e há necessidade de repor 250 

estas vagas. O Prof. Richard estaria vindo para a área de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, 251 

ocupando uma das vagas de professor aposentado. Ele possui grande disponibilidade de atuar mais 252 

próximo no cenário de ensino-aprendizagem, e possui experiência de ensino com a enfermagem . 253 

Como  o Departamento de Medicina Preventiva possui responsabilidade de graduação na área de 254 

saúde coletiva e saúde pública nos outros cursos, uniríamos forças com esse grupo atual que está 255 

bem pequeno dentro do Departamento. O Conselho do Departamento ficou muito bem 256 

impressionado com o perfil do Prof. Richard. Este profissional corresponde às expectativas do 257 

Departamento que é a de atuar não somente na graduação, mas também na pós-graduação e 258 

manifestou interesse em atuar no Grupo de Atenção Integral às Pessoas Trans na UNIFESP. Em 259 

seguida o Prof. Nestor questionou apenas a idade do candidato e sua qualificação. A Profa. Rosemarie 260 

informou que não sabe precisar a sua idade, porém ele é muito jovem e está bem distante de uma 261 

aposentadoria. Informou ainda que ele possui bolsa de pesquisador e hoje é o Vice-Coordenador do 262 

Programa de Ciências Sociais em Saúde pela CAPES. Estando os senhores conselheiros 263 

suficientemente satisfeitos com as informações prestadas, foram unânimes em aprovar o pedido do 264 

Departamento de Medicina Preventiva, encaminhando assim ao Conselho Universitário a 265 

redistribuição do Prof. Dr. Richard Miskolci Escudeiro da UFSCar para a UNIFESP. 7. Solicitação de 266 

indicação de 1(um) servidor TAE para compor a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório do 267 

Campus São Paulo.  Havendo a necessidade de indicar um servidor TAE, o nome do Sr. Israel Baptista 268 

do Nascimento foi cogitado, aceito por ele e pelos senhores conselheiros. Assim sendo, a indicação 269 

será encaminhada à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas para compor a Comissão de Avaliação de 270 

Estágio Probatório do Campus São Paulo. 8. Aumento de carga horária TAE-Médico com 271 

concomitante redução de carga-horária docente (solicitação da Profa. Gianna Mastroianni 272 

Kirsztajn da Disciplina de Nefrologia/Departamento de Medicina). Inicialmente a Profa. Emilia 273 

esclareceu que a Profa. Gianna deseja alterar a carga-horária de seu vínculo de médico, passando de 274 

20 para 40h, e quanto ao vínculo docente,  de 40 para 20h. A Profa. Emilia também lembrou que não 275 

tem sido aprovado neste colegiado solicitações de abertura de concurso para professores 20h. A 276 

Profa. Gianna argumenta que é contratada como médico há mais de 15 anos e entrou como docente 277 

há 4 anos. Solicitando a palavra o Prof. Nestor Schor salientou que, como amigo da Profa. Gianna 278 

lastima que ela não possa efetivar este pedido, pois está à frente da chefia da disciplina de Nefrologia, 279 
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conduzindo por sinal, muito bem. Por outro lado, passar para 20h há um problema de financiamento, 280 

ou seja: a FAPESP, o CNPq dificultam muito o financiamento para um pesquisador 20h. Na realidade, 281 

hoje o “pano de fundo” de toda esta situação, esbarra na faixa salarial. É uma situação delicada e 282 

complexa de se discutir, mas entende que ela teria direito. Respeita também o posicionamento da 283 

Congregação em não aceitar contratação de docente 20h, uma vez que já se discutiu exaustivamente 284 

esta questão em reuniões passadas. Em seguida a Profa. Emilia solicitou a manifestação da Profa. 285 

Rosely Godinho, quanto ao direito da solicitante. A Profa. Rosely, presidente da CPPD – Comissão 286 

Permanente de Pessoal Docente, considerou que a Congregação não é o fórum para se discutir este 287 

questão. Existe sim uma tramitação que não passa por este Colegiado. O docente faz o pedido e nele 288 

é preciso conter a aprovação do Departamento, da Disciplina/Setor ou eixo;  anexa toda a 289 

documentação, abre o processo e encaminha à CPPD. A Profa. Emilia esclareceu que o pedido da 290 

Profa. Gianna chegou para aprovação da Diretoria da EPM e entendendo que não caberia à ela, uma 291 

vez que a Congregação tem negado contratação de 20h, deliberou discutir neste Colegiado. 292 

Acrescentou ainda que, diante do posicionamento da Profa. Rosely em esclarecer que a questão de 293 

carga-horária docente tramita na CPPD, retira o pedido da Ordem do Dia e solicita seja 294 

desconsiderada esta discussão.  A Profa. Rosely esclareceu também que quanto a  carga-horária de 295 

TAE,  o fórum a ser tratado é a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas. Assim sendo, o documento será 296 

devolvido à solicitante para cumprimento da tramitação devida. Com a concordância dos senhores 297 

conselheiros o assunto foi encerrado. 9. Estágios Curriculares e de iniciação científica (Profa. Caden 298 

Souccar – Chefe do Departamento de Farmacologia). A Profa. Emilia esclareceu que há uma 299 

manifestação de interesse de pesquisadores da área básica em permanecerem com estagiários.  Eles 300 

os ajudam muito e têem interesse em serem futuros pós-graduandos. Salientou que esta é uma 301 

situação bem diferente da que ocorre com os alunos da medicina e que utilizam o HSP-HU. A Profa. 302 

Vânia D’Almeida, Presidente da Câmara de Graduação da EPM pontuou as seguintes questões: Nunca 303 

a Câmara de Graduação entendeu que estágio de Iniciação científica não deveria ocorrer, muito pelo 304 

contrário, sempre estimulou esta iniciativa; Quando recebemos uma solicitação, por exemplo da 305 

Universidade São Camilo, não está claro se é um aluno para medicina que passará pelo HSP-HU, ou 306 

se é de iniciação científica para desenvolver atividades em um laboratório de farmacologia, 307 

bioquímica ou demais áreas básicas. A Câmara elaborou um caminho para que esta distinção fosse 308 

feita, até mesmo para que o convênio assinado por conta de iniciação científica não fosse 309 

prejudicado. Na semana passada ocorreram duas reuniões em que estiveram presentes 310 

representantes do HSP-HU e estabeleceu-se que para um aluno ocupar um espaço hospitalar ou 311 

ambulatorial será necessário a anuência do Coep; Para o caso de iniciação científica em laboratório 312 

a Câmara poderá também pensar num caminho semelhante. É verdade também que os alunos da 313 

EPM também comentam que não ficam sabendo sobre a existência de vagas em laboratórios. 314 
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Acredita que, se houver um caminho bem estabelecido, aqueles que tiverem interesse poderão ter 315 

mais facilidade para saber sobre as oportunidades. A Câmara também nunca obteve informações dos 316 

orientadores acerca das atividades desenvolvidas com esses alunos e acredita que é importante. 317 

Solicitando a palavra a Profa. Caden Soucar se manifestou dizendo que entende todas as 318 

argumentações colocadas de que os alunos ocupam espaço no laboratório, utilizam insumos e a EPM 319 

não recebe nada, mas esses alunos que pleiteiam estágios na área básica constituem maior número 320 

de candidatos que ingressam na pós-graduação. Sem eles os programas de pós-graduação ficam com 321 

vagas livres, chegando a comprometer o programa e o recebimento de verbas. Trata-se também de 322 

alunos interessados, esforçados e que contribuem de forma importante para a produtividade. O 323 

investimento é a médio prazo e  por isso insiste que esses pleiteantes de estágios na área básica 324 

sejam tratados de forma diferente. A Profa. Emilia apoiou as considerações feitas pela Profa. Caden 325 

e muitos outros conselheiros também foram favoráveis. O Prof. Sergio Schenkman aproveitou a 326 

oportunidade para argumentar que mais do que nunca e diante da crise que o HSP-HU e o país está 327 

enfrentando é preciso repensar sobre o número de alunos existentes em determinados cursos de 328 

graduação nesta instituição. A Profa. Catarina Porto também atentou para o fato de que em 2016 e 329 

2017 houve uma queda expressiva do número de estudantes na pós-graduação da área básica. 330 

Finalizando a discussão a Profa. Emilia solicitou à Câmara de graduação que ajude a viabilização da 331 

solicitação da Profa. Caden, expressando o desejo de demais pesquisadores das áreas básicas. A 332 

Profa. Wany lembrou também que existem alunos de instituições externas que estão realizando 333 

estágios sem a vigência de convênio. Conclama aos professores que tiverem alunos nesta situação, 334 

que eles sejam orientados a solicitarem às suas instituições a formalização de convênio com a 335 

UNIFESP. 10. Foram homologadas as recomendações de estágios curriculares nos cursos de 336 

graduação com as seguintes instituições: Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, 337 

Universidade Federal Fluminense – UFF e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul – UFMS. 11.  338 

Celebração de Acordo de Cooperação entre a UNIFESP e a Université Lumière de Lyon 2. 339 

(interessado: Departamento de Psiquiatria). Os senhores conselheiros aprovaram a solicitação da 340 

referida Celebração de Acordo, cujo objeto é o desenvolvimento e o trabalho em conjunto na área 341 

de Psiquiatria e Saúde Mental, a publicação de artigos científicos, a mobilidade docente, discente, o 342 

incremento das atividades de pesquisa e a realização de eventos. O Coordenador será o Prof. Dr. 343 

Sergio Luiz Blay.  12. Homologação do título de Professor Afiliado.  A Comissão para Concessão de 344 

Título de Professor Afiliado, em reunião de 21.03.2017 após entrevistar 01 candidato indicou para 345 

deliberação nesta reunião o Dr. Hugo Alexandre Socrates de Castro para concessão do título de 346 

professor Afiliado (concessão/Ensino/Assistencial).  Após votação nesta Congregação e apuração dos 347 

votos, constatou-se que o indicado foi aprovado, atingindo porcentagem suficiente de votos.  13. 348 

Concessão do título de Professor Sênior: candidatos: Profa. Dra. Julisa Chamorro Lascasas Ribalta 349 
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(Departamento de Ginecologia) e Prof. Dr. José Roberto Jardim (Departamento de Medicina - 350 

Pneumologia). Verificou-se que ambas solicitações atendem as normas, obtendo a aprovação dos 351 

Conselho do Departamento de Ginecologia (em 24.11.2016) e do Conselho do Departamento 352 

Medicina, (em reunião de 16.03.2017). Após votação realizada pela Congregação na presente 353 

reunião, apurou-se 72% de votos favoráveis para o primeiro candidato e 75% para o segundo. Assim 354 

sendo, os Professores Julisa Chamorro Lascasas Ribalta e José Roberto Jardim foram aprovados 355 

Professores Sêniors da Escola Paulista de Medicina. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 356 

encerrada. Para constar, eu Márcia Grijol de Oliveira, Secretária Executiva redigi a presente ata, a 357 

qual achada conforme e aprovada será assinada pela Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, Presidente da 358 

Congregação da EPM e por mim. 359 


