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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

 3 

Aos quatro dias do mês de julho 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, Miguel Sabino Neto, Denis Bichuetti, Maria 7 

Teresa Lima-Landman, Paulo Orlandi Mattos, Gilles Landman, Adagmar Andriolo, Beatriz Castilho, 8 

Edileia Bagatin, Rosana Fiorini Puccini, Cecilia Micheletti, Maria Isabel Melaragno, José Carlos 9 

Galduróz, Jair Mari, Mary Nakamura, Andrea Puchnick, Nitamar Adbala, Cecilia Fernandes, Sergio 10 

Blay, Servio Cravo, Ruth Guinsburg, Manoel Paiva, Luiz Eduardo Leão, Marcelo Freitas, João ALéssio 11 

J. Perfeito, Eliane Beraldi Ribeiro, Ângelo De Paola, Ana Luisa G. Fernandes, Stephan Geocze, José 12 

Roberto Ferraro, Rosemarie Andreazza,Reynaldo Jesus Garcia, Clara Brandão, Guacyara da Motta, 13 

Isabel Scaletsky, Paulo Schor, Sergio Ricardo Marques, Sergio Schenkman, Aparecida Tanaka, José 14 

Carlos Costa Baptista Silva, Israel Batista do Nascimento, Rosely Godinho, Bete Salvadori, Ana Lucia 15 

Goulart, Reinaldo Salomão, Maria José Silva Fernandes, Marcos Sergio de Toledo, Ricardo Artigiani 16 

Neto,  Jacob Szenfeld, Luiz Eduardo Nery, Sergio Draibe, Sandra Miraglia, Caden Souccar, Silmara 17 

Cestari, João Baptista Gomes dos Santos, Akira Ishida, Raquel de Carvalho, Ana luisa Hofling, Sarhan 18 

Sydney Saad, David Pares, Meide Silva Anção, Silvio Ricardo Pires, Maria Kouyoumdjian e Regina 19 

Moisés.  Justificativas de Ausências dos seguintes professores: Mirian Hayashi, Marimélia 20 

Porcionatto, Anita Straus, Antonio Miranda, Erika Suzuki, Maria Wany Louzada, Vânia D’Almeida, 21 

Helena Nader, Clóvis Nakaie, Sonia Faresin, Lydia Masako Ferreira, Ronaldo C. Araújo e Brasilia Maria 22 

Chiari. Informes Hospital São Paulo: O Prof. José Roberto Ferraro, Superintendente do HSP-HU 23 

informou que: 1. o MEC considerou pertinente o recebimento do recurso do REHUF para o Hospital 24 

São Paulo. Houve também uma reunião entre os dois ministérios: MEC e Saúde, porém o resultado 25 

não foi divulgado até o presente momento. 2. em breve as catracas estarão sendo instaladas no 26 

complexo do HSP-HU e Campus São Paulo e a utilização do crachá será necessária para adentrar o 27 

HSP-HU; 3. há algum tempo foi instinto o cargo de auxiliar de enfermagem e o HSP-HU tem mais de 28 

600 vagas.  A Pró-Reitoria com Pessoas e a Diretoria do Hospital estão se empenhando para que o 29 

Ministério da Educação e o Ministério do Planejamento transformem essas vagas em técnicos de 30 

enfermagem. Campus São Paulo:  A Diretora Profa. Rosana Puccini informou que: 1. o número de 31 

furtos dentro da campus São Paulo aumentou e a segurança dos prédios intensificou a utilização do 32 

crachá. Solicita a compreensão de todos nesse sentido, mas para circular no campus será exigido seu 33 

uso. 2. apresentação do orçamento do Campus São Paulo. (pela Profa. Rosana Puccini). Esta 34 
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apresentação será encaminhada em power-point aos senhores conselheiros.  Considerações:   o Prof. 35 

João Aléssio argumentou que gostaria de saber quanto a Escola Paulista de Medicina recebia de verba 36 

de custeio antes da expansão, pois dependendo de quanto pode levar a conclusão de que a estrutura 37 

de Universidade levou consigo a maior parte da verba de custeio. Após apresentação a Profa. 38 

Rosemarie Andreazza sugeriu que fosse elaborada uma moção da Congregação da Escola Paulista de 39 

Medicina ao Consu, à sociedade acadêmica, à sociedade brasileira e às autoridades políticas, sobre o 40 

risco que as universidades públicas estão correndo de não sobreviverem a esta situação, 41 

principalmente as da área da saúde, e o quê seus professores pensam a nível de futuro do Brasil.  42 

Estando todos de acordo foram indicados os nomes dos professores João Aléssio, Rosemarie 43 

Andreazza e Maria José da Silva Fernandes para redigirem a moção e por ocasião da reunião 44 

extraordinária da Congregação a se realizar na próxima semana, seja apresentada aos senhores 45 

conselheiros. INFORMES GERAIS: 1.  O Conselho do Departamento de Patologia realizou eleição em 46 

26.06.p.p., e foram reeleitos como chefe e vice-chefe o Prof. Ricardo Artigiani Neto e a Profa. Thaís 47 

Heinke; 2. O Departamento de Dermatologia realizou eleições em 19.06 para chefe e vice-chefe de 48 

departamento, tendo sido eleitas as Profas. Ediléia Bagatin e Adriana Maria Porro, respectivamente. 49 

Agradecimentos à Profa. Dra. Silmara da Costa Pereira Cestari pelos serviços prestados na gestão que 50 

se findou. As chefias das disciplinas ficaram à cargo dos professores: Jane Tomimori (Dermatologia 51 

Geral) e Sérgio Henrique Hirata (Dermatologia Infecciosa e Parasitária); 3 O Prof. Luis Eduardo 52 

Andrade, Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa comunica que a Profa.  Marimélia 53 

Porcionatto foi eleita vice-coordenadora da respectiva câmara em substituição ao Prof. Ruy Ribeiro 54 

de Campos Júnior. A Diretoria da EPM agradece a colaboração prestada pelo Prof. Ruy Campos; 4.  O 55 

Prof. Manoel Antonio de Paiva Neto, Chefe do departamento de Neurologia/Neurocirurgia comunica 56 

que o Prof. Dr. Paulo Henrique Ferreira Bertolucci foi promovido à Professor Titular em 14.03. p.p.; 57 

5. Em sua 17ª Edição o Prêmio Péter Murányi será entregue na área de Saúde. O envio de trabalhos 58 

será de 01 de agosto a 30 de setembro de 2017, a análise dos trabalhos pela Comissão Técnica e Júri, 59 

no mês de fevereiro e a Cerimônia de Entrega em abril de 2018. Os interessados poderão acessar o 60 

link: www.fundacaopetermuranyi.org.br; 6. A Profa. Emilia informou que chegou à Diretoria um 61 

encaminhamento via ouvidoria da Unifesp, de uma cidadã que reside em Minhas Gerais salientando 62 

que conhecia um médico com idade de 100 anos, formado pela Escola Paulista de Medicina. Ela 63 

solicitou a possibilidade da direção enviar uma carta de congratulações ao médico ou de alguma 64 

forma prestar a ele uma homenagem. Trata-se do Dr. Oswaldo Mario Basile, com 75 anos de 65 

formado. Estando os senhores conselheiros de acordo, a Congregação da EPM estará encaminhando 66 

uma carta felicitando o Prof. Basile; 7. A Profa. Emilia lembrou aos Chefes de Departamentos 67 

Acadêmicos sobre a necessidade de elaborem os seus regimentos internos, caso ainda não tenham 68 

feito. Há uma comissão presidida pelo Prof. José Luiz Martins que analisa a documentação e remete 69 

http://www.fundacaopetermuranyi.org.br/
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a este colegiado para aprovação. A Diretoria estará encaminhando um modelo de Regimento (do 70 

Departamento de Cirurgia) para facilitar na elaboração; 8. A Escola Paulista de Medicina estará dando 71 

início à EPM Weekly Meeting. Ocorrerá todas as terças-feiras do mês, das 12:15 às 13horas no 72 

Anfiteatro Leitão da Cunha. Convidados estarão realizando uma apresentação de 30 minutos e em 73 

seguida 15 minutos de discussão, salientando que todo o evento será realizado na língua inglesa para 74 

oferecer treinamento aos alunos. Foram destinadas para cada semana a participação da graduação, 75 

especialização, pós-graduação, básicas/ biomedicina, DIS/ enfermagem e fonoaudiologia. Na 1ª 76 

terça-feira de agosto a abertura da Weekly Meeting será realizada pelo Prof. Medina. A Profa. Emilia 77 

aproveitou a oportunidade para solicitar a participação inclusive de docentes, residentes e alunos. O 78 

Prof. Nestor sugeriu contatar o Consulado Americano, pois eles prestam serviços de monitoria 79 

voluntária. Já o Prof. Luis Eduardo Andrade, coordenador da pós-graduação salientou que se trata de 80 

um marco importante para a graduação e pós-graduação, merecendo a presença em peso da 81 

academia. 9. No dia 01 de julho foi realizada a Prova de Habilidades e Atitude para os alunos do 3º 82 

ano médico. O evento contou com a participação de um número expressivo de pessoas e os alunos 83 

demonstraram satisfação em participar. A Profa. Emilia aproveitou a oportunidade para agradecer a 84 

todos que colaboraram com esta iniciativa.  10. A Reforma Curricular do curso médico está sendo 85 

finalizada esta semana, porém haverá necessidade de se realizar uma reunião extraordinária da 86 

Congregação para sua aprovação. A data provável da reunião será dia 25.07, após reunião do 87 

Conselho de campus; 11.  No dia 29 de junho ocorreu o Fórum do Curso de Biomedicina e a EPM tem 88 

se preocupado em melhorar o ensino da graduação e semelhantemente a exemplo da medicina, 89 

agora será a vez do curso de biomedicina; 12.TED Unifesp: O Prof. Luis Eduardo informou sobre a 90 

iniciativa de 4 alunos do 3º ano de medicina, graças ao estímulo da mentoria que está sendo 91 

oferecida pelo Prof. Medina aos alunos. A participação não é obrigatória e sim totalmente opcional 92 

num dia específico da semana, onde os alunos têm a oportunidade de conversar em inglês sobre os 93 

mais diversos assuntos, tais como: política, problemas na formação da carreira, e assim por diante.  94 

As Teds são palestras de 15minutos e sempre muito inspiradoras. Os encontros vêm ocorrendo já há 95 

cerca de 01(um) ano. Esses quatro alunos buscaram e conseguiram o credenciamento de um TEDX 96 

na Unifesp, que inclusive foi realizado no sábado passado, com a presença de um público expressivo 97 

e tudo realizado por eles. O evento iniciou 9h e encerrou às 15. Entre os professores da EPM que 98 

colaboraram com as palestras, denominados de expert speakers, estão: Prof. Medina, Rui Maciel, 99 

Rosana Puccia (com uma especial participação musical), empresários de formação médica, mas que 100 

não estão na vida acadêmica, dentre outros. Segundo o Prof. Luis Eduardo Foi um momento muito 101 

rico de reflexões e emoções. Parabéns aos alunos. Os alunos interessados em Mentoria podem 102 

procurar o Prof. Medina. Em seguida o Prof. Paulo Schor parabenizou o Prof. Luis pela iniciativa e 103 

atuação junto aos alunos, ressaltando que o TED serve como reflexão aos docentes no sentido de se 104 



4 
 

pensar em como dar aula de uma forma diferente. ORDEM DO DIA: Inicialmente a Profa. Emilia 105 

solicitou autorização deste Colegiado para incluir o assunto:  Flexibilização da regra para curso de 106 

especialização/aperfeiçoamento, encaminhado pelo Prof. Paulo Schor. Tendo os senhores 107 

conselheiros autorizado, o assunto será discutido no último item da pauta. Cabe informar também 108 

que a pedido do Departamento de Informática em Saúde – DIS (solicitante) o item referente a 109 

Remoção da Profa. Claudia Galindo do DIS para a Escola Paulista de Enfermagem será retirado da 110 

pauta desta reunião. 1. Ata para aprovação de 06.06.2017. Não havendo nenhum reparo a ser feito, 111 

a respectiva ata foi aprovada por unanimidade sem ressalvas. 2. ABERTURA DE CONCURSO para 112 

Professor Adjunto do Departamento de Medicina, em decorrência da aposentadoria da Profa. Edina 113 

Koga da Silva a partir de 09.01.2017.  Houve necessidade de ler os requisitos: Doutor na área de 114 

Ciência da Saúde, Graduado na área de Medicina com título de especialista nas áreas de Medicina I 115 

e Medicina II.  Devendo constar que a justificativa dos requisitos apresentada foi: docente para 116 

pesquisar, ensinar e prestar assistência nas áreas de Medicina de Urgência com base nas melhores 117 

evidências científicas. Solicitando a palavra o Prof. Jair Mari relembrou que na CAPES “Medicina I e 118 

Medicina II” referem-se a área de trabalho.  Tendo gerado polêmica, os senhores conselheiros 119 

solicitaram a retirada do termo Medicina I e Medicina II e listadas as áreas pertinentes. Assim sendo, 120 

para não atrasar o encaminhamento, a abertura foi aprovada, na condição desta alteração. 3. 121 

REABERTURA DE CONCURSO para Professor Adjunto do Departamento de Biofísica em decorrência 122 

da aposentadoria (01.08.2016) do Prof. Dr. Charles Julian Lindsey e do Edital 132/2017, tendo em 123 

vista a ausência de candidatos aprovados. Os senhores conselheiros lamentaram o não 124 

preenchimento da vaga uma vez que houve 32 candidatos inscritos. Não havendo representante do 125 

Departamento de Biofísica na presente reunião para esclarecer o ocorrido a Profa. Eliane Beraldi 126 

Ribeiro, chefe do departamento de Fisiologia informou que participou da Banca e concluíram com 127 

toda tranquilidade e propriedade que os candidatos não estavam adequados ou aptos ao cargo, 128 

porém sugere que o concurso seja reaberto. Já o Prof. Sergio Schenkman se posicionou contrário à 129 

reabertura e sugeriu que o Departamento de Biofísica busque em algum concurso aberto, um perfil 130 

que possa atender às suas necessidades. O Prof. Nestor Schor enfatizou que entende que esta deve 131 

ser a conduta correta da Banca quando um ou mais candidatos não estiverem em condições de serem 132 

aprovados. Após ampla discussão e colocada em votação a proposta do departamento no sentido de 133 

reabrir o concurso foi aprovada com 1 abstenção. 4. INDICAÇÃO DE 4 DOCENTES PARA COMPOR A 134 

COMISSAO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - CAD: Foi apreciada solicitação da chefia de gabinete 135 

da Reitoria para indicar dois membros titulares e dois membros suplentes para compor a CAD. Assim 136 

sendo foram aprovadas as indicações dos nomes dos professores Rosely Godinho, Maria José da Silva 137 

Fernandes, Jair Mari e Maria Teresa Zanella. 5. SOLICITACAO DE UNIFICAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE 138 

CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA LABORATORIAL. A Profa. Ana Luisa Godoy Fernandes, Chefe do 139 
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Departamento de Medicina informou que essa unificação é de extrema importância para o 140 

Departamento e a intenção é somar esforços. O Prof. Adagmar Andriolo informou que está muito 141 

satisfeito com esta junção, e acredita que proporcionará mais robustez à graduação. Colocada em 142 

votação a proposta e ressaltando que a Disciplina passará a se chamar Clínica Médica e Medicina 143 

Laboratorial, os senhores conselheiros aprovaram por unanimidade a solicitação. 6. MANIFESTAÇÃO 144 

DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA EM SAÚDE - DIS NA REDISTRIBUIÇÃO DO 145 

PROF. DR. PAULO ROBERTO MEIRELLES, DA UNIVERSIDADE DE BRASILIA PARA A UNIFESP.  O Prof. 146 

Meide justificou o pedido informando que o assunto foi deliberado e aprovado por unanimidade em 147 

reunião do Conselho do Departamento e este professor estará compondo o quadro de docentes da 148 

disciplina de Informática em Saúde. Como o departamento dispõe de um código de vaga para realizar 149 

um novo concurso, o conselho concluiu que essa vaga poderia ser utilizada nesta redistribuição, além 150 

do perfil do docente atender às necessidades do DIS e no 2º semestre assumir atividades didáticas, 151 

as quais são de crucial importância para o Curso Superior de Tecnologias em Saúde. Não havendo 152 

questionamentos, a solicitação foi colocada em votação e aprovada pelos senhores conselheiros, 153 

devendo constar 6 abstenções. 7. SOLICITAÇÃO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA DO DR. CESAR ADANIA, 154 

médico radiologista da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL PARA O 155 

DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - DDI.  O Prof. Nitamar Abdala, Chefe do DDI 156 

esclareceu que a Reitoria daquela Universidade autorizou sem contrapartida a vinda do servidor pelo 157 

período de 2(dois) anos. O Dr. Cesar Adania, ocupante do cargo de médico radiologista desenvolverá 158 

colaboração técnica com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento do Projeto “Nódulo Tireoideana 159 

(ca folicular). O motivo de sua vinda é para tratar da saúde de seu filho em São Paulo e neste período 160 

estará prestando colaboração ao DDI. O pedido ora apresentado foi aprovado em reunião de 161 

conselho de departamento em 01.06.2017. Estando os senhores conselheiros de acordo com o 162 

solicitado aprovaram o pedido, devendo constar 1 abstenção. 8. SOLICITAÇÕES DE CONTRATAÇÃO 163 

DE PROFESSOR VISITANTE.  Foram apresentadas 3(três) solicitações, pelos seguintes 164 

Departamentos: 1. Neurologia/Neurocirurgia – candidata: Dra. Luciane Bizari Coin de Carvalho, na 165 

categoria Visitante 2; 2. Medicina, Disciplina de Pneumologia – candidato: Dr. Rudolf Krawczenko 166 

Feitoza de Oliveira e 3.  Biofísica – candidato: Dra. Carolina Bellini Parise – categoria Visitante 2.  167 

Inicialmente foi concedida a palavra aos chefes dos respectivos departamentos para justificativa dos 168 

pedidos. A Profa. Ana Luisa Godoy salientou que o Prof. Rudolf estaria desenvolvendo atividades na 169 

Disciplina de Pneumologia em regime de 40h, tendo como proposta a investigação de dispneico 170 

através da avaliação hemodinâmica, área que ainda não dispõem na referida Disciplina. O candidato 171 

foi pós-graduando da EPM há quatro anos atrás, sendo que posteriormente foi para a Harvard 172 

University e desenvolveu o estudo da dispneia do exercício, possuindo um ótimo curriculum e 173 

publicações, sendo ainda que deseja retornar para a UNIFESP. O Prof. Gilmar Prado (pela neurologia), 174 
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justificou que a candidata Luciane Bizari desenvolve um importante papel na área de terapia 175 

comportamental cognitiva da insônia. Ela realizou Doutorado pela USP em 1997 e veio para a 176 

UNIFESP. Atua na residência médica formando residentes e na área de Distúrbios do Sono possui um 177 

papel relevante. Quanto a justificativa do Departamento de Biofísica, em não havendo Chefe ou Vice-178 

chefe presentes, o pedido fica prejudicado, devendo ser reapresentado em outra ocasião.  Em 179 

seguida a Prof Sergio Schenkman informou que não se sente confortável em reprovar qualquer um 180 

dos pedidos e considera mais adequado que se crie uma comissão para avaliar os currículos dos 181 

candidatos e estabelecer critérios para a concessão. Salientou ainda que os departamentos devem 182 

atentar para a qualidade dos currículos apresentados e uma justificativa expressiva. Apoiando suas 183 

palavras a Profa. Rosely Godinho argumentou que em virtude da demanda apresentada nesta 184 

reunião e as que estão por vir, deve ser criada uma comissão para que, com critérios estabelecidos, 185 

analise os pedidos.  O Prof. Paulo Schor lembrou que o Prof. Arnaldo Colombo pensou em criar uma 186 

comissão, mas não levou a idéia adiante, em virtude do fluxo instável das solicitações e pelo salário 187 

não atraente oferecido.  A Profa. Maria José sugeriu à Profa. Emília a possibilidade de se obter da 188 

Reitoria um quantitativo de vagas semestral ou anual destinado às Unidades Universitárias e com 189 

base neste documento, a comissão a ser criada estabeleceria critérios para concessão. Apoiando sua 190 

fala a Profa. Rosemarie sugeriu que a Profa. Emilia converse com a Profa. Soraya a respeito.  A Profa. 191 

Emilia informou que ontem a Diretoria foi informada pela Pró-Pessoas que os próximos pedidos de 192 

professor visitante deverão primeiramente passar pela Reitora para aprovação e posteriormente 193 

pela Congregação. Os senhores conselheiros sugeriram então que se aprove o mérito em reunião de 194 

Congregação. Não havendo outras considerações a serem feitas e colocado em votação o 195 

encaminhamento dos pedidos apresentados, os senhores conselheiros aprovaram encaminhar os 196 

pedidos dos Departamentos de Medicina e Neurologia/Neurocirurgia. Quanto ao da Biofísica, este 197 

deverá ser reapresentado pelo Departamento em ocasião oportuna. 9. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS 198 

PARA CRIAÇÃO DE SETOR DENTRO DE UM DEPARTAMENTO ACADEMICO (Solicitação do 199 

Departamento de Informática em Saúde). Para esclarecer a solicitação o Prof. Meide, Chefe do DIS 200 

informou que a dúvida surgiu quando um docente que pertence a um Setor manifestou o desejo de 201 

participar do Conselho do Departamento. O Prof. Dênis esclareceu que pelo Regimento da EPM os 202 

setores não compõem o Conselho do Departamento mas no Conselho de Disciplina sim. Já a Profa. 203 

Maria José salientou que pelo Estatuto da UNIFESP, a menor unidade é o Departamento, portanto 204 

ele pode definir o critério. Apoiando as palavras da Profa. Maria José a Profa. Emilia solicitou ao Prof. 205 

Meide que o Departamento elabore o seu Regimento interno e remeta à Diretoria da EPM para 206 

encaminhamento à Comissão. Após análise da Comissão o papel da Congregação é homologar. 10.  207 

SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA QUANTO A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA 208 

PARA USO DE ESPECIALIZAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO.  O Prof. Paulo Schor argumentou que há uma 209 
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regra geral na instituição que diz não ser função da universidade ofertar cursos de especialização e 210 

aperfeiçoamento, a não ser em caráter complementar. Tal entendimento inviabiliza por completo 211 

departamentos de especialidade que tratam de subespecialidades, reconhecidas pela sociedade civil 212 

e científica, que tem alta demanda de ensino e enorme potencial científico, além de obvia 213 

necessidade social. O seu Departamento possui 19 setores e cada um com um ambulatório, médicos, 214 

afiliados, técnicos administrativos, pacientes, equipamento e local de funcionamento específico, e 215 

como já citado, altamente produtivos do ponto de vista científico, assistencial e de ensino. Ocorre 216 

que o entendimento de que a função da universidade não acolhe especializações e 217 

aperfeiçoamentos, que na trajetória departamental estão sob o nome “cursos”, traz um enorme 218 

problema, traduzido pela pró-reitoria de extensão, no não credenciamento de cursos cujo docente 219 

esteja em mais de um curso. O Departamento não possui docentes em número suficiente para os 220 

cursos ofertados, e eliminar cursos seria um enorme prejuízo para o ensino/pesquisa e assistência. 221 

O Prof. Sergio Cravo se manifestou surpreso com esta informação (constante na Resolução 131 de 222 

dezembro/2016) e salientou também ser importante levantar a questão se TAE’s podem coordenar 223 

os cursos. A Profa. Maria José argumentou que sugere que esta Resolução seja revista, pois há pontos 224 

conflitantes. O Prof. Paulo Schor argumentou que sua solicitação se refere aos cursos gratuitos. 225 

Tendo os senhores conselheiros apoiado a solicitação do Prof. Paulo Schor a Profa. Emília solicitou a 226 

ele que encaminhe por e-mail uma minuta e a Diretoria da EPM remeterá ao Conselho Universitário. 227 

11.CONCESSÃO DO TITULO DE PROFESSOR AFILIADO   A Comissão para Concessão de Título de 228 

Professor Afiliado, em reunião de 24.05.2017 após entrevistar os candidatos indicou para deliberação 229 

nesta reunião: Concessão/Ensino/Pesquisa os seguintes nomes: Benedickt Josef Fischer (Psiquiatria) 230 

e Carsten H. Meyer (Oftalmologia) e para Renovação Ensino/Pesquisa: Ana Maria Tamanaha 231 

(Fonoaudiologia). Após votação nesta Congregação e apuração dos votos, constatou-se que todos os 232 

indicados foram aprovados, atingindo porcentagem suficiente de votos. Nada mais havendo a tratar, 233 

a reunião foi encerrada. Para constar, eu Márcia Grijol de Oliveira, Secretária Executiva redigi a 234 

presente ata, a qual achada conforme e aprovada será assinada pela Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, 235 

Presidente da Congregação da EPM e por mim. 236 


