
1 
 

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

UNIVERSIDADADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

 3 

Aos dois dias do mês de maio 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, Meide Silva Anção, Cecilia Fernandes, Cecilia 7 

Micheletti, Adagmar Andriolo, Reinaldo Salomão, José Roberto Ferraro, Maria Teresa Landman, 8 

Nitamar Abdalla, Manuel de Jesus Simões, Luiz Eduardo Leão, Newton Barros Junior, Andrea 9 

Puchinick, Rosana Fiorini Puccini, Sergio Cavalheiro, Miriam Hayashi, Dulce Martins, Israel Batista do 10 

Nascimento, Clóvis Nakaie, Angelo de Paola, José Carlos F. Galduróz, Maria Wany Louzada, Vânia 11 

D’Almeida, Sandra Miraglia, Maria da Graça Mazzacoratti, Denis Bichuetti, Renato Fraietta, Paulo O. 12 

Motta, Sergio Blay, Paulo Augusto Arruda Mello, Gaspar de Jesus Lopes Filho, Silmara Cestari, Manoel 13 

Paiva Neto, Ilka Santoro, Sonia Maria Faresin, José Carlos Costa Baptista, Rosemarie Andreazza, 14 

Edmilson Takata, Antonio Moron, Mary Uchyama Nakamura, José Luiz Martins, Jacob Szenfeld, Maria 15 

Christina Avellar, Antonio de Miranda, Rosely Godinho, João Aléssio J. Perfeito, Isabel Skalestky, 16 

Caden Souccar, Marcos Sergio Toledo, David Pares, Marisa Frasson Azevedo, Gilles Landman, Soraia 17 

Tahan, Gilmar Prado, Sergio Draibe, Anita Takahashi, Ricardo Artagiane Neto, Márcio Cândido 18 

Guimarães, Raquel Santos de Carvalho, Ana Luisa Hofling Lima, Jane Zveiter de Moraes, Silvio Ricardo 19 

Pires, Marília de Arruda Cardoso Smith, Elizabeth Chem, Aparecida Sadae Tanaka e Luiz Eduardo Ney.  20 

Justificativas de Ausências dos seguintes professores: Marimélia Porcionatto, Maria Kouyoumdjian, 21 

Maria Teresa Zanella, Ruth Guinsburg, Sima Godosevivius Katz, Paulo Schor, Stephan Geocze, Antonio 22 

Carlos Carvalho e Lydia Masako Ferreira. Convidado: Prof. Dr. Henrique Manoel Lederman, Professor 23 

Sênior da Escola Paulista de Medicina. Abrindo os trabalhos a Profa. Emilia passou a palavra ao 24 

estudante Renan Dias que está representando os alunos do curso de Fonoaudiologia e o Centro 25 

Acadêmico de Fonoaudiologia da EPM. Renan informou que no período de 12 a 17 de julho haverá o 26 

Encontro Nacional dos Estudantes de Fonoaudiologia em João Pessoa. O Centro Acadêmico deseja 27 

que a atual gestão possa participar deste evento, considerando a relevância dos assuntos que ali 28 

serão abordados. Em virtude da falta de recursos financeiros do Centro Acadêmico, não há condições 29 

de promover a ida de toda a gestão do CA, mas pelo menos alguns necessitam participar.   O Livro de 30 

Ouro estará sendo passado aos senhores conselheiros para aqueles que desejarem contribuir, 31 

poderão fazê-lo. Agradeceu a Profa. Emilia e aos senhores conselheiros pelo espaço concedido.  32 

INFORMES:  Hospital São Paulo: O Prof. José Roberto Ferraro, Superintendente do HSP-HU informou 33 

que no dia 02.05 p.p. ocorreram dois encontros importantes, sendo um com o Ministério da 34 
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Educação e o outro com o Ministro da Ciência e Tecnologia. A reunião com o MEC foi bastante 35 

preocupante e novamente questionada a parceria UNIFESP e SPDM. Deram a entender que os demais 36 

hospitais universitários federais receberão os recursos e o HSP continuará em discussão.  O Ministro 37 

Kassab foi muito gentil, ouviu atentamente e não entende o posicionamento do MEC. Enquanto isso, 38 

as economias que são possíveis de serem feitas dentro do HSP estão sendo realizadas. A Profa. Emilia 39 

informou à Congregação que, dadas estas condições, já estão ocorrendo tentativas de 40 

encaminhamento de alunos de graduação e residentes para outros locais e serviços para estágio. 41 

Campus São Paulo: A Diretora Profa. Rosana Puccini informou que devido a crise do país e da 42 

instituição como um todo, voltarão a ocorrer reuniões com os departamentos acadêmicos no sentido 43 

de reduzir gastos com imóveis e desde já conta com a compreensão de todos. INFORMES GERAIS: 1. 44 

Solicitando a palavra a Sra. Cecilia Fernandes agradeceu a todos que participaram do Dia do Abraço 45 

ao HSP, ocorrido em 20.04 p.p. O evento foi um sucesso e os abaixo-assinados que estão circulando 46 

no campus São Paulo serão entregues ao Governador de São Paulo e ao Ministro da Saúde.  Até o 47 

presente momento há 14 mil assinaturas. A Profa. Emilia acrescentou que foi muito gratificante 48 

participar do “Dia do Abraço”, pois não se tratou de uma ação sindical e sim de uma ação envolvendo 49 

docentes, alunos, servidores, celetistas, enfim, toda a comunidade. 2. Amanhã, dia 03.05. às 11hs o 50 

Prof. Dr. Reinaldo Salomão estará coordenando a Conferência Aberta SEPSIS: from the bench to the 51 

bedside, com o Prof. Dr. Tom Van Der Poll, Professor of Medicine in the Academic Medical Center 52 

(AMC) University of Amsterdam, the Netherlands.  Head of the Center of Experimental and Molecular 53 

Medicine and Chair of the Division of Infectious Diseases. 3. Sobre o pedido do Departamento de 54 

Morfologia e Genética realizado pela Profa. Dra. Sandra Miraglia, a Profa. Emilia expos que, a 55 

disciplina de Biologia do Sono solicitará abertura de concurso para professor adjunto, porém 56 

somente hoje saiu publicado em diário oficial a aposentadoria da Profa. Dra. Sandra Regina Rodrigues 57 

Lucas.  Como a documentação necessitará seguir o rito de costume, (preenchimento da 58 

documentação e aprovação em conselho de departamento) a Diretoria da EPM estará autorizando 59 

“ad-referendum” da abertura, caso a documentação esteja pronta até a 1ª quinzena de junho. Caso 60 

contrário, entrará na Congregação do mês seguinte; 4. O Departamento de Biofísica comunica que 61 

em reunião de seu Conselho foi aprovada a transferência da Profa. Dra. Raquel Santos Marques de 62 

Carvalho, professora adjunto do Departamento de Informática em Saúde. A transferência é sem 63 

contrapartida de vaga e com a garantia de que ela continue usufruindo do espaço físico atualmente 64 

ocupado para desenvolver suas atividades no DIS, até que novo espaço seja disponibilizado. 5. O Prof. 65 

Henrique Lederman, Professor sênior da EPM, convidado a participar desta Congregação pela 66 

Diretoria da EPM, informou que se encontra na mesa do Procurador da UNIFESP para ser assinado a 67 

documentação referente aos hospitais afiliados - SPDM que servirão para campo de estágio dos 68 

alunos e residentes da EPM. Isto ocorrendo vai contribuir em muito para a melhoria do ensino na 69 
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EPM. 6. Informou também que recentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que as 70 

universidades públicas poderão cobrar cursos de pós-graduação senso latu.  É preciso aproveitar o 71 

momento, e os departamentos e disciplinas que tiverem interessem devem se organizar. Certamente 72 

que dentre em breve haverá reunião para discussão do referido assunto. Há proposta de que os 73 

recursos financeiros oriundos da cobrança desses cursos sejam revertidos para o HU, SPDM, EPM, 74 

Coreme, Especialização e a maior parte para o Departamento e Disciplina envolvidos. 7. Como último 75 

informe o Prof. Lederman comunicou que a pedido da Diretoria da EPM e atendendo uma 76 

necessidade da Câmara da Graduação e da Pós-Graduação, foi criada uma Conferência Semanal em 77 

Inglês, a qual se realizará às terças feiras, das 12:15h às 13h em local a ser determinado,  cujo objetivo 78 

é ensinar o inglês e estimulá-lo entre os pós-graduandos e graduandos. Na 1ª terça-feira do mês o 79 

responsável será a graduação, na 2ª a Residência e a Especialização; na 3ª a pós-graduação; na 4ª as 80 

cadeiras básicas e na 5ª e 6ª será dividido entre a Fonoaudiologia, Tecnologias e Departamento de 81 

Informática. ORDEM DO DIA: Inicialmente a Profa. Emilia informou que a Secretária Executiva da 82 

Diretoria da EPM, Sra. Márcia Grijol  encontra-se de licença médica e a Srta. Danielle de Oliveira, 83 

Técnica em Secretariado, assumiu o cargo 15 dias atrás.  A Profa. Emilia agradeceu a Srta. Danielle e 84 

também ao Sr. Fabricio Cruz pela colaboração que vêm prestando e conta com a compreensão de 85 

todos os senhores conselheiros.  1. Aprovação de Banca Examinadora para Professor Adjunto do 86 

Departamento de Oftalmologia / Disciplina Distúrbios Visuais Funcionais para os candidatos 87 

inscritos: Antonio Valério Netto, Filipe Santana da Silva, Francisco Romulo Monte Ferreira, Simone 88 

Aquino, Priscila Cardoso Cristovam Moitto, Mirella Telles Salgueiro Barboni e Vagner Rogério dos 89 

Santos. Segue: Presidente:   Profª. Drª. Eliane Beraldi Ribeiro – Professora Titular do Departamento 90 

de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP. Membros Titulares:  Prof. Dr. Ricardo Luiz 91 

Smith – Professor Titular do Departamento de Morfologia e Genética da Escola Paulista de 92 

Medicina/UNIFESP;  Profª. Drª. Paula Yuri Sacai Munhoz – Professora Adjunta do Departamento de 93 

Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Profª. Drª Heimar de Fátima 94 

Marin – Pesquisadora no Departamento de Tecnologia da Informação no Hospital Sírio Libanês; Prof. 95 

Dr. Natanael Antonio dos Santos – Professor Associado Departamento de Psicobiologia da 96 

Universidade Federal da Paraíba; Profª. Drª. Silvia Berlanga de Moraes Barros – Professora Titular do 97 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas/USP. 98 

Membros Suplentes: Prof. Dr. Jair Ribeiro Chagas – Professor Associado do Departamento de 99 

Psicobiologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Profª. Drª. Guacyara da Motta – Professora 100 

Associada do Departamento de Bioquímica da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Prof. Dr. João 101 

Marcello Fortes Furtado – Professor Adjunto do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia 102 

e Cirurgia de Cabeça e Pescoço (Disciplina de Oftalmologia) da Faculdade de Medicina de Ribeirão 103 

Preto/USP; Prof. Dr. Mário Luiz Ribeiro Monteiro – Professor Associado do Departamento de 104 
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Oftalmologia e Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Estando os senhores 105 

conselheiros de acordo com o apresentado, foram unânimes em aprovar a referida Banca. 2. 106 

Abertura de Concurso para Professor Adjunto A, do departamento de Dermatologia – 40 h em 107 

virtude da exoneração a pedido da Profa. Dra. Dalva Regina Pimentel, a partir de 04.04.2017. 108 

Esclarecendo o pedido a Profa. Emilia informou que a Profa. Dalva ingressou na instituição há dois 109 

anos atrás como docente, mas por motivos pessoais solicitou exoneração. Como ela gosta muito do 110 

trabalho que realiza, permanecerá exercendo atividades como voluntária na coordenadoria de um 111 

dos ambulatórios. Ressalta-se ainda que antes da Dra. Dalva prestar concurso para docente, já 112 

coordenava ambulatório na Dermatologia. Estando os senhores conselheiros de acordo com o pedido 113 

foram unânimes em aprová-lo. 3. Abertura de Concurso para Professor Adjunto (02 vagas) do 114 

departamento de Medicina Preventiva. Após a Profa. Emilia solicitar permissão dos senhores 115 

conselheiros para inclusão do respectivo assunto na ordem do dia e tendo sido concedida, foram 116 

apreciadas duas solicitações de aberturas de concurso: 1(uma), em decorrência da aposentadoria do 117 

Prof. Dr. Luiz Carlos de Oliveira Cecilio, ocorrida em 01.02.2017 - área de conhecimento: Saúde 118 

Coletiva, 40h e 1 (uma) em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Luiz Antonio de Castro Lacaz, 119 

ocorrida em 02.03.2017 - área do conhecimento: Saúde Coletiva -Dedicação Exclusiva . Após a leitura 120 

das especificidades dos concursos e estando a documentação correta, os senhores conselheiros 121 

aprovaram ambas solicitações.  4. Cancelamento de Abertura de Processo Seletivo Simplificado 122 

para o Departamento de Psicobiologia, área: Psicobiologia, subárea: Medicina e Sociologia do abuso 123 

de drogas. Foi esclarecido que a vaga existente era pelo motivo de vacância da designação da Profa. 124 

Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni para exercer o cargo de Pró-Reitora de Pós-Graduação e 125 

Pesquisa. No ano passado o departamento solicitou abertura de contratação de professor substituto, 126 

porém com a proibição da realização de concursos, o concurso foi suspenso e liberado somente 127 

agora. Neste momento não há mais necessidade de realizá-lo pois a Profa. Maria Lucia retomou suas 128 

atividades no Departamento de Psicobiologia, deixando assim de existir a vacância. Estando os 129 

senhores conselheiros de acordo com o pedido, aprovaram o cancelamento. 5. Homologação de 130 

Estágios de Iniciação Científica. A Câmara de Graduação recomenda a celebração de convênios com 131 

a Fundação Universidade de Caxias do Sul - UCC e com a Fundação Educacional João Ramalho – FASB  132 

para estágio curricular de Iniciação Científica na UNIFESP, desde que haja anuência da chefia da 133 

disciplina/departamento e disponibilidade de inserção dos alunos sem prejuízo dos estudantes da 134 

UNIFESP. Solicitando a palavra a Profa. Roseli Giudici argumentou que na documentação da UCC 135 

apresentada, o termo do convênio não explicita se é ou não para estágio de iniciação científica. Já na 136 

documentação da FASB, o termo do convênio não menciona a área que ocorrerá o estágio. Sugere a 137 

correção dos termos. A Profa. Vânia D’Almeida, Presidente da Câmara de Graduação informou que 138 

no momento há grandes dificuldades em se conseguir alterações nos termos. Sugere que enquanto 139 
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não é possível a alteração as chefias de departamentos estejam atentas ao tipo de convênio a ser 140 

celebrado. Nos próximos meses ocorrerá a descentralização desses convênios e daí sim mudanças 141 

serão realizadas. Atualmente  eles  estão centralizados  na Pró-Reitoria de Graduação mas passarão 142 

para os respectivos campi. Com a descentralização o campus São Paulo opinará somente por pedidos 143 

de estágios nos cursos de graduação do campus São Paulo. O Prof. João Aléssio salientou que 144 

discorda da forma como a proposta está colocada: ou se permite a realização de estágio curricular 145 

para todas as áreas da EPM, independente de serem básicas ou não e independente de serem 146 

instituições públicas ou privadas. Não é a favor de exceções. Entende que a regra deve ser única para 147 

todos. Foi esclarecido ao Prof. João Aléssio que em reunião anterior a Congregação aprovou que para 148 

estágios na área de medicina, onde o aluno terá que passar pelo HSP ou ambulatório, a Coep deverá 149 

emitir uma anuência e entendendo o momento de crise pela qual o HSP está passando, alunos de 150 

outras instituições não devem ser aceitos.  Foi também discutido em reunião passada, solicitação da 151 

Profa. Caden Souccar, apoiada por outros pesquisadores de área básica, que tivessem um olhar 152 

diferenciado para os alunos de instituições externas que desejam realizar estágios em laboratórios 153 

das áreas básicas. Tendo o assunto sido amplamente discutido, foi colocada em votação a 154 

recomendação da Câmara de Graduação no sentido de celebrar convênios com a Fundação 155 

Universidade de Caxias do Sul  - UCC e com a Fundação Educacional João Ramalho – FASB  para 156 

estágio curricular de Iniciação Científica na UNIFESP.  Após votação a proposta foi aprovada por 157 

maioria de votos, devendo constar 3(três) abstenções.  6. Aprovação da Coordenação do 158 

curso de Tecnologia em Radiologia, biênio 2017/2019 e Aprovação dos membros NDE do curso de 159 

Tecnologia em Radiologia. Tendo os senhores conselheiros apreciado o pedido, e estando de acordo 160 

com as solicitações, aprovaram por unanimidade a recondução por mais dois anos da Profa. Dra. 161 

Kellen Adriani Curci Daros na coordenação do curso de Tecnologia em Radiologia e a indicação dos 162 

seguintes professores para compor o NDE do respectivo curso: Nitamar Abdalla, kellen Adriani Curci 163 

Daros, Artur da Rocha Corrêa Fernandes, Rita Maria Lino Tarcia, Thiago de Farias, Gilberto Szarf e 164 

Henrique Carrete Junior. A Profa. Emilia indagadou quem está na vice-coordenação do curso de 165 

Tecnologia em Radiologia, tendo sido informada que trata-se do Prof. Nitamar Abdalla. Assim sendo, 166 

solicitou a inclusão do nome do vice no referido documento. 7. Alteração de carga horária de TAE’s 167 

médicos: Jorge Harada e Beatriz da Costa Thomé, lotados no Departamento de Medicina 168 

Preventiva. A Profa. Rosemarie Andreazza, Chefe do Departamento de Medicina Preventiva 169 

esclareceu que se trata de solicitação de aumento de carga-horária de 20 para 40h dos respectivos 170 

médicos. Há uma nova proposta envolvendo estes profissionais em áreas que representam as 171 

necessidades do Departamento.  Salientou também que a Instrução Normativa nº 1/2014 da Pró-172 

Reitoria de Gestão com Pessoas indica a Congregação para deliberar sobre estes casos. Solicitando a 173 

palavra o Prof. João Aléssio argumentou que seguramente esta competência não é da Congregação. 174 
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Sugere que antes de dar continuidade à discussão, seja checado de fato se a matéria compete à 175 

Congregação. A Profa. Rosemarie sugeriu remeter à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas para rever 176 

a Normatização mencionada, retirando a obrigatoriedade de passar neste Colegiado. A Profa. Rosely 177 

Godinho mencionou que para os casos de carga-horária  docente é a CPPD quem analisa. Desta forma 178 

entende que, em se tratando de servidores TAE’S a CIS – Comissão Interna de Supervisão, que cuida 179 

de questões relativas à carreira dos TAE’s deve ser o órgão competente para apreciar o tema em 180 

questão. O Prof. João Aléssio informou que acaba de localizar dois tipos de competências da 181 

Congregação: as Estatutárias e as Regimentais e há um parágrafo que menciona: “Encaminhar ao 182 

Conselho de Campus, questões administrativas da Unidade Universitária que transcendem a 183 

competência da Congregação”. Diante desta informação a Profa. Emilia salientou que estará 184 

conversando com a Profa. Rosana Puccini, Diretora do Campus São Paulo, no sentido do Conselho de 185 

Campus indicar uma comissão que analise estes casos. A Profa. Rosely Godinho, bem como o Prof. 186 

José Roberto Ferraro atentaram sobre a importância dos cadastros estarem atualizados, pois no do 187 

Prof. Harada consta sua lotação como sendo a do Hospital São Paulo – HU.  É importante que o 188 

Departamento comunique toda e qualquer movimentação de servidor vinculado a ele. No curriculum 189 

lattes da Dra. Beatriz da Costa Thomé consta que ela é celetista 40h do Instituto Butantã. Como a 190 

Profa. Rosemarie informou que a profissional não é mais contratada daquele Instituto, é importante 191 

que as informações estejam atualizadas para não gerar conflitos. Assim sendo, a documentação ora 192 

apresentada será remetida à Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, informando que a Congregação da 193 

EPM não apreciou as solicitações, por considerar que a matéria não é de sua competência. Solicita 194 

ainda a revisão da Normativa nº 01 de 22.09.2014. e sugere a interlocução do campus São Paulo com 195 

a CIS,  no encaminhamento destes pedidos. A Profa. Rosemarie informou que estará solicitando à 196 

Pró Pessoas que atualize a lotação do Dr. Harada nos diversos sistemas. 8. Discussão de Criação de 197 

Órgão de Fomento da EPM. Inicialmente a Profa. Emilia lembrou que algumas discussões já foram 198 

realizadas sobre a necessidade da EPM angariar recursos para manutenção das atividades da EPM. 199 

Existe um grupo composto pelos Profs. Henrique Lederman, Rui Maciel, Rubens Belfort, Catarina 200 

Porto e Ana Luisa Hofling-Lima que estão encabeçando esta discussão e iniciativa, porém está aberto 201 

à quem assim desejar participar. Tendo sido franquiada a palavra ao Prof. Dr. Henrique Lederman, 202 

Professor Sênior da EPM, aproveitou a oportunidade para convidar também o Prof. Nitamar Abdalla 203 

para integrar a comissão, devido a sua experiência no assunto. Inicialmente o Prof. Lederman 204 

esclareceu que do ponto de vista prático desta instituição de fomento da EPM surgiu após várias 205 

reuniões com a Procuradoria da UNIFESP. Há necessidade de se definir se caminhamos para uma 206 

Associação ou uma Fundação. A Associação é um grupo de pessoas que se une numa organização 207 

para algo que deseja realizar, podendo ter fins econômicos ou não, porém é necessário definir o 208 

objetivo de como será utilizado este fomento. As regras são estabelecidas, mas o que se vê como 209 
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frágil na Associação é que, dependendo de quem estiver tomando conta, ele muda a regra do jogo; 210 

Já a Fundação é uma instituição mais rígida. Possui um Conselho Curador, composto por pessoas de 211 

diversos locais. Estabelecida as regras do destino dos recursos não se muda facilmente. A Fundação 212 

exige um patrimônio para iniciar. Acredita que esta instituição de fomento poderá seguir alguns 213 

caminhos: O dinheiro que a EPM receberia, de qualquer fonte: alunos, ex-alunos, bancos, doações 214 

deveria ir grande parte para um legado, onde os recursos ficariam aplicados e os resultados dos juros, 215 

parte (maior) é gasto nos financiamentos e a outra parte  reinveste no patrimônio. Pode também 216 

receber doações direcionadas (equipamento por ex.) a pessoa doará o dinheiro para a compra do 217 

equipamento. O recurso entra, a Fundação compra o equipamento e doa para a Universidade e a 218 

Universidade pode receber sem qualquer problema. Peculiaridades como caso a Universidade não 219 

tenha recursos para comprar tomadas para ligar o equipamento, reforma do local para instalação, e 220 

outras condições necessárias para o funcionamento, esse gasto pode já ser previsto anteriormente 221 

e incluído no pacote e a instituição pode aceitar como doação. A Fundação é auditada pelo Ministério 222 

Público Federal e a Associação também. Caso desejar criar uma Associação, é preciso um Conselho 223 

Gestor. Trocando idéias com pessoas que entendem do assunto, consideraram que o Diretor da EPM 224 

e sua equipe não podem ter poder de mexer na Fundação ou na Associação. O uso do recurso 225 

somente se efetiva com a elaboração de um plano de trabalho. Feito os esclarecimentos o Prof. 226 

Lederman argumento que este colegiado já poderá começar a amadurecer a idéia e discutir sobre o 227 

assunto em momento mais oportuno.  Solicitando a palavra a Profa. Ana Luisa Hofling pediu para o 228 

Prof. mencionar por que optou pela criação de uma nova Fundação ou uma Associação e não pela 229 

Fap. O Prof. Lederman argumentou que não queria levantar esta questão hoje, mas resumidamente 230 

o grupo entende que é mais fácil gerir e receber recursos dentro de uma instituição não pública 231 

federal. Há algumas situações também que a Fap não pode guardar o recurso de um ano para o outro 232 

caso ele não seja utilizado e isto significa perda de dinheiro.  A Profa. Jane Zveiter, Presidente da FAP 233 

solicitou que fosse organizado um Seminário para que as pessoas compreendam o funcionamento 234 

da Fundação. A Profa. Emilia argumentou que pode realizar seminário sim, mas não é nada contra a 235 

FAP. A maioria dos chefes de departamentos aqui representados tem experiência com Fundação e 236 

sabe que a questão principal é a rigidez ou falta de maleabilidade dos recursos financeiros e isto 237 

acaba sendo um complicador para atingir objetivos, principalmente num momento tão difícil que 238 

atravessa o país, exigindo criatividade na manutenção de qualquer instituição de ensino, pesquisa e 239 

assistência. Tendo o assunto sido amplamente debatido em virtude da importância do tema o Prof. 240 

João Aléssio parabenizou o Prof. Lederman por ser um guerreiro em prol da EPM. Argumentou 241 

também que o assunto merece uma discussão formal, com um tempo maior. A Profa. Rosemary 242 

também propôs uma reunião da Congregação com um tempo estabelecido de discussão, e que se 243 

monte uma mesa de debates convidando o Procurador da UNIFESP, SPDM, FAP, o Grupo de docentes 244 
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que está estudante a criação de Fundação e ou Associação, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, 245 

enfim, para que todos apresentem suas contribuições, possibilitando cheguar a um denominador 246 

comum. A Profa. Rosemarie sugeriu também que seja apresentada como funciona via FAP a planilha 247 

dos cursos de especialização que são cobrados, as porcentagens destinadas à EPM, Campus São Paulo 248 

e Universidade, pois se sabe que os Departamentos acadêmicos num dado momento deixaram de 249 

receber esses recursos. Solicitando a palavra o Prof. Cravo fez questão de esclarecer que a Diretoria 250 

está muito envolvida com a Câmara de Extensão e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura nesta questão 251 

e foi incluída na planilha uma parte das receitas dos cursos serem destinadas às Unidades 252 

Universitárias. Em seguida a Profa. Emilia argumentou que devido ao adiantado da hora irá agendar 253 

reunião para discutir com mais tempo o assunto apresentado, porém é importante deixar bem claro 254 

que não de trata de criar uma outra “FAP” ou “Instituto” mas sim uma nova forma de poder aceitar 255 

e arrecadar doações. Lembrou ainda que  dos empecilhos para continuidade dos Institutos, é que os 256 

mesmos existiam dentro da Instituição ou dos próprios departamentos, inclusive com o nome de 257 

disciplinas e da instituição, como por exemplo: Instituto de Reumatologia da Escola Paulista de 258 

Medicina. Para esta nova Associação ou Fundação, a sede não será dentro da instituição e o nome 259 

ainda será definido.  Em seguida agradeceu a participação do Prof. Henrique Lederman. 9. Concessão 260 

do Título de Professor Afiliado.  A Comissão para Concessão de Título de Professor Afiliado, em 261 

reunião de 19.04.2017 após entrevistar 3(três) candidatos indicou para deliberação nesta reunião: 262 

Concessão/Ensino/Pesquisa os seguintes nomes: Lea Chuster Albertoni (Pediatria), Rosana Alves 263 

Costa (Psiquiatria) e Rubens Belfort Mattos Neto (Oftalmologia). Após votação nesta Congregação e 264 

apuração dos votos, constatou-se que todos os indicados foram aprovados, atingindo porcentagem 265 

suficiente de votos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Para constar, eu Márcia 266 

Grijol de Oliveira, Secretária Executiva redigi a presente ata, a qual achada conforme e aprovada será 267 

assinada pela Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, Presidente da Congregação da EPM e por mim. 268 


