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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 cinco dias do mês de setembro  de dois mil e dezessete os senhores conselheiros reuniram-se 4 

no Anfiteatro “Leitão da Cunha” localizado à Rua Botucatu, 720 – 1º andar, na cidade de São Paulo, 5 

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

Participaram da reunião os seguintes membros: Emilia Inoue Sato, Miriam Hasyashi, Maria Isabel 7 

Melaragno, Erila Suzuki de Toledo, Manuel de Jesus Simões, Newton de Barros Jr., José Roberto 8 

Ferraro, Marcos Sergio de Toledo, Antonio Alternor Queiroz, Otavio Baiocchi, Ana Luiza Hoffling-9 

Lima, Maria Teresa Landman, Maria Wany Louzada, Cecilia Michelacci, João Aléssio J. Perfeito, 10 

Adagmar Andriolo, Denis Bichuetti, Reynaldo Jesus Garcia, Andrea Puchinnick, Gabriel Arisi, Luiz 11 

Eduardo Leão, Cecilia Fernandes, Ronaldo de Carvalho Araújo, Clara Brandão, Paulo Schor, José 12 

Carlos Galduróz, Lydia Masako Ferreira, Roque Monteleone Neto, Sergio Cravo, Ruth Guinsburg, 13 

Clovis Nakaie, Manoel PaivaAnita Takahashi, Sergio Ricardo Marques, Sima Godosevicius, Sonia 14 

Maria Faresin, Sydney Saad, Rosiane Mattar, Sergio Cavalheiro, Maria José Fernandes, Arnaldo 15 

Colombo, Sandra Miraglia, Gilmar Prado, Angelo de Paola, Rosana Puccini, Jair Mari, Nitamar Abdalla, 16 

Gilles Landman, José Carlos Baptista Silva, Marilia Andrade, Luiz Eduardo Andrade, Marcelo Freitas, 17 

Victor Campos Bellini, Rosely Oliveira Godinho, Eliane Beraldi Ribeiro, Soraia Tahan, Ediléia Bagatin, 18 

Luiz Roberto Ramos, Nestor Schor, Rosemarie Andreazza, Raquel Marques de Cavalho, Ricardo 19 

Artigiani Neto, Stephan Geocze, Yara Michelacci, Marisa Frasson Azevedo, Silvio Ricardo Pires, Caden 20 

Souccar, Jacob Szenfeld, Reinaldo Salomão, Gaspar de Jesus Lopes Filho.  Justificativas de Ausências 21 

dos seguintes professores: Vânia D’Almeida, Aparecida Sadae Tanaka, Maria Cristina Avellar, 22 

Guacyara da Motta, Maria Teresa Zanella e Maria Elisa Higa. INFORMES Campus São Paulo: 1. A 23 

Profa. Rosana Puccini, Diretora, informou que  em 22 de setembro e 06 e 27 de outubro o  PDInfra 24 

estará realizando os últimos encontros. Solicita que os departamentos acadêmicos, as câmaras, 25 

órgãos representativos da comunidade encaminhem seus representantes para participarem. Após 26 

esses encontros será lapidada a proposta final a ser encaminhada às instâncias superiores: 27 

Congregação e Conselho Universitário; 2. No mês de outubro haverá eleições para os órgãos 28 

colegiados e é importante que os departamentos incentivem professores, estudantes e técnicos 29 

administrativos a participarem da vida institucional da UNIFESP, prestando sua contribuição num 30 

momento nada fácil para a universidade e para o país. INFORMES Hospital São Paulo: A Profa. Emilia 31 

informou que a pedido do Prof. João Aléssio será apresentado alguns diapositivos sobre entrada e 32 

saída de recursos no HSP-HU,  situação atual e perspectivas futuras pelo  Prof. José Roberto Ferraro, 33 

Superintendente do HSP-HU. Inicialmente o Prof. Ferraro salientou que esses dados já foram 34 

apresentados em outras ocasiões, trazendo hoje apenas uma atualização dos números. Lembrou que 35 



2 
 

em 2016 o HSP recebeu um total de R$ 568.000.000,00 (quinhentos e sessenta  e oito milhões), sendo 36 

250 milhões vindos do SUS, Saúde Suplementar  e 318 milhões via UG da Universidade e o grande 37 

componente desses 318 milhões é a folha de pagamento, acarretando um déficit de R$ 34 milhões. 38 

Atualizando os dados para o ano de 2017 a situação piorou, aumentando o déficit para 41 milhões, 39 

até mesmo por conta do não recebimento do REHUF. Quanto às saídas de recursos, em 2016 havia 40 

um déficit de 2 milhões e oitocentos mil e em 2017 esse valor ficou em 1,5 milhão e meio, por conta 41 

da diminuição de suprimentos que não estão sendo pagos e nem comprados na sua totalidade. 42 

Apresentou ainda informações quanto as obras que vem sendo executadas, como por exemplo a  43 

Unidade e UTI de Cardiologia; UTI de Pediatria, Centro Obstétrico, Unidade de Ortopedia e 44 

Traumatologia, Elevadores que ainda serão entregues; Neuroclínica e Neurocirurgia, Tomografia e 45 

Gâma-Câmara. Obras em execução: 4º andar, ala A, Cirurgia Plástica e Vascular, 3 alas B1 – ORL, 46 

Dermatologia e Gastroenterologia Clínica. Obras a serem executadas: Gastro, UTI da DIPA, Geriatria, 47 

Cirurgia do Tórax e PS.  No mês de outubro teremos então uma despesa a menos de 1,4 hum milhão 48 

e quatrocentos mil de pessoal e 160 mil de insumos. As informações detalhadas contidas na 49 

apresentação serão encaminhadas aos senhores conselheiros. Hoje estará embarcando para Brasília, 50 

indo especificamente ao Ministério da Saúde, para, a pedido deles, apresentar novamente os dados 51 

financeiros para tentar conseguir receber o reforço do contrato com o SUS de  R$ 18 milhões. Caso 52 

isto ocorra, estaremos melhor recuperados, podendo assim  acelerar o pagamento de fornecedores 53 

e equacionar outras questões do HSP. Aproveitou o ensejo para agradecer o esforço de todos e até 54 

mesmo individualmente: Profs. Otávio, Ana Luisa, pelos gestos de solidariedade recebidos, 55 

colocando à disposição do HSP programas de pesquisa que viabilizaram o recebimento de insumos.   56 

Informou ainda que o HSP retomou suas atividades de urgência e emergência. Após os 57 

esclarecimentos prestados o Prof. Nestor argumentou que é impressionante o esforço da 58 

comunidade e da direção da instituição para sobrevivência. É louvável e é preciso reconhecer 59 

publicamente e verbalizar tal esforço. Obedecendo a sequência,  os professores Nestor Schor, João 60 

Aléssio, Arnaldo Colombo, Ricardo Artigiani, Denis Bichuetti  e Rosemarie Andreazza após 61 

parabenizarem o Prof. José Roberto, pontuaram as seguintes questões: 1. Se haveriam mecanismos 62 

para aumentar os recursos que a SPDM  direciona ao HSP-HU para o seu fortalecimento;  2. Se 63 

diminuindo o número de funcionários os recursos advindos da UG permaneceriam ou 64 

desapareceriam;  3. Por que o Laboratório Central, a Unidade Diagnóstica e Radiológica do HSP não 65 

são centros de referência para toda a SPDM? 4. Qual a previsão da UPA  de Vila Mariana iniciar seu 66 

funcionamento e é preciso divulgar atividades positivas do HSP/HU/UNIFESP à população; 5. Se 67 

alunos, médicos contratados poderão trabalhar na UPA de Vila Mariana e se o espaço será destinado 68 

para estudantes e residentes? 6. É importante que a Congregação conheça os grupos de trabalho 69 

criados pela Profa. Soraya, Reitora desta instituição, em relação aos 5 eixos: (Infraestrutura; Marco 70 
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legal; Financiamento administrativo, Perfil assistencial e Recursos Humanos),  e para isto seria 71 

interessante convidá-los a expor conclusão neste colegiado. O Prof. José Roberto prestou os 72 

seguintes esclarecimentos: 1. Existem alguns impedimentos formais quanto ao recebimento de apoio 73 

financeiro da SPDM, mas a parceria com ela no que tange assumir os estudantes, residentes (e 74 

multiprofissional) nas unidades básicas de saúde para estagiar é um apoio fundamental; 2. O 75 

orçamento advindo da UG é fechado para pessoal. Se diminuir pessoal diminuirá também o valor a 76 

receber; 3. Estará apresentando a proposta em relação ao Laboratório Central, Unidade Radiológica 77 

e Cardiológica do HSP à SPDM no sentido deles se tornarem centros de referência; 4. Acredita que a 78 

UPA não ficará pronta imediatamente. Talvez leve aproximadamente 01(um) ano. Porém, enquanto 79 

isto o Município estará direcionando apoio financeiro no valor de R$ hum milhão e meio de 80 

reais/mês. Considera ainda importante divulgar atividades positivas e conta com o apoio de todos; 81 

5. A UPA é coordenada pelo Prof. Mário Monteiro, docente desta Casa e certamente será possível 82 

que aquele espaço receba alunos , residentes e médicos contratados; 6. De fato a Reitora instituiu 83 

Grupos de Trabalho nos 5 eixos já mencionados, porém fica a cargo da Profa. Emilia o convite para 84 

participação dos mesmos neste Colegiado. A Profa. Emilia apoiou a idéia e informou que certamente 85 

esses Grupos serão convidados.  Para finalizar agradeceu o Prof. José Roberto pela explanação. 86 

INFORMES GERAIS: 1. O Prof. Octavio Baiocchi, Chefe do Departamento de Oncologia Clínica e 87 

Experimental foi parabenizado por ter participado e vencido um Chamamento Público juntamente 88 

com as Universidades de Porto Alegre e Pernambuco.  Em meados de 2008 o Governo comprou 90 89 

Incineradores lineares da empresa Varian. Em virtude dessa compra houve um Acordo de 90 

Compensação Tecnológica. Esta empresa está criando no Brasil 3 Centros de trocas de tecnologia. 91 

Esse Acordo será assinado em breve e uma verba expressiva será destinada à trocas de 92 

conhecimentos. Inclusive os docentes da Radioterapia poderão participar de intercâmbio em 93 

Helsinque; Pleitearam também uma verba por meio de Emenda Parlamentar da Deputada Federal 94 

Luiza Erundina, num total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para compra de material para 95 

pesquisa. Essa verba possibilitou desde a compra de poltronas para quimioterapia à microscópios. A 96 

Profa. Emilia parabenizou o Prof. Octávio e salientou que a busca de verbas parlamentares e 97 

participação em editais são sempre formas de trazer recursos para a instituição; 2. APRESENTAÇÃO 98 

DO BRAINSCOMS - Brazilian International Congress of Medical Students. A estudante Allany Porfírio, 99 

Presidente do BRAINSCOMS 2017 informou que este Congresso ocorre na EPM todo ano, mas ainda 100 

há docentes que desconhecem esse grande evento. Trata-se de um Congresso Internacional de 101 

estudantes de medicina da América Latina. Ele é o terceiro maior do mundo e está na sua 6ª edição. 102 

Além de contar com a participação de alunos, conta também com docentes avaliando trabalhos 103 

científicos e convidados nacionais e internacionais que inspiram a medicina, tais como: Dra. Alexa 104 

Canady, 1ª neurocirurgiã negra dos EUA formada na Harvard, abordando o tema preconceito na 105 
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medicina;  Dr. Fidencio Saldana que abordará sobre saúde para as minorias e o Dr. Mariano 106 

Gimenez, que abordará o tema Ciências. Este ano ele ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de outubro.  O 107 

Congresso conta com a participação de mais de 20 países, 350 alunos, 250 trabalhos apresentados, 108 

mais de 25 workShops, apresentação de pôsteres e prêmios para as melhores apresentações. Há um 109 

Comitê composto por 20 alunos e o Prof. Medina é o docente idealizador deste projeto juntamente 110 

com os alunos e participou de todas as edições. O objetivo de estar apresentando este Congresso à 111 

Congregação é para contar com o apoio financeiro de todos. Ao término da reunião os professores 112 

poderão ter a oportunidade de contribuir e assinar o Livro de Ouro.  Em seguida os conselheiros 113 

parabenizaram os alunos pela iniciativa e a Profa. Emilia aproveitou a oportunidade para informar 114 

que o BRAINSCOMS é um evento que sem dúvida deixa os docentes muito orgulhosos ao notarem a 115 

competência dos alunos. Vale ressaltar ainda que o evento ocorre no idioma inglês; 3. 116 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO – “Postgraduate Programs – Research Report”. O Prof. Luiz Eduardo 117 

Andrade, Coordenador da Câmara de Pós-Graduação  informou estar muito satisfeito com a edição 118 

deste Anuário, contendo toda a atividade de pesquisa da pós-graduação da EPM/UNIFESP. Este 119 

anuário foi capitaneado pelo Prof. Ruy Campos e contou com esforço conjunto de todos os 120 

coordenadores e seus staffs. Ele foi distribuído aos departamentos acadêmicos, programas de pós-121 

graduaçao, Reitoria e Diretoria e hoje os conselheiros poderão adquiri-lo na saída desta reunião. Ele 122 

também está disponível no site da Câmara de Pós-Graduação e a intenção é que seja editado há cada 123 

1 ou 2 anos. Agradeceu ao Prof. Gaspar de Jesus que foi em busca da impressão  deste anuário, 124 

conseguindo apoio total da SPDM. A Profa. Emilia agradeceu e parabenizou o Prof. Luis Eduardo e 125 

equipe pela conquista, lembrando que é uma alegria poder contar com um documento registrando 126 

toda a atividade de pós-graduação da EPM e ainda servir de cartão postal para visitantes nacionais e 127 

internacionais. 4. APRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS PARA 128 

PROFESSOR AFILIADO (pelo Prof. Paulo Schor – Presidente da Comissão de Professor Afiliado). O Prof. 129 

Paulo relembrou que há dois tipos de modalidades de professor afiliado: 1. Pesquisa/ensino e 130 

assistência/ensino. Quanto a pesquisa, a documentação vem bem substanciada e objetiva, 131 

proporcionando uma avaliação pela comissão com os dados suficientes. Já a assistência/ensino 132 

houve necessidade de estabelecer alguma métrica para que os processos possam minimamente ser 133 

avaliados pela comissão, identificando inclusive uma carga efetiva na instituição desses professores 134 

afiliados. O instrumento a ser utilizado será um formulário que abarca as várias vertentes do processo 135 

assistencial, contendo uma gama de detalhamento de informações importantes, para que a 136 

instituição conheça o perfil desse professor. À título de conhecimeto, no novo formulário o candidato 137 

responde on-line a uma série de informações tais como: sua identificação, proposta assistencial; 138 

horas dedicadas à instituição, sendo permitido o mínimo de 1 hora por semana; atividades 139 

desenvolvidas; aulas teórico-práticas, coordenação de reunião clínica, participação em liga 140 
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acadêmica, prestação de serviços, supervisão, e assim por diante. Há também a necessidade da 141 

concordância da chefia do departamento/disciplina e o conselho do departamento deverá aprovar o 142 

envio do nome do candidato para pleitear o título. Informou ainda que estando a Congregação de 143 

acordo com o Formulário, ele será inserido no Regimento da UNIFESP. Após a explanação o Prof. 144 

Arnaldo Colombo sugeriu que fosse acrescido ao formulário questões como: “qual o caráter inovador 145 

de sua proposta”; O que o indivíduo está protagonizando de mudança; Se há multidisciplinaridade 146 

envolvida em sua proposta?, enfim: que hajam questões provocativas e estimuladoras que levem o 147 

candidato a refletir sobre o sentido de sua atuação na instituição, sem perder de vista a qualidade 148 

do seu envolvimento. Em seguida o prof. Paulo agradeceu a sugestão, informando que irá sem dúvida 149 

acrescentar ao formulário. O Prof. Nestor argumentou que a filosofia da proposta de professor 150 

afiliado está preservada, mas para que não haja um engessamento do objetivo deste título, apenas 151 

seja acrescido  ao Regimento um item que mencione a necessidade do preenchimento de um 152 

formulário para a solicitação do título de professor afiliado – modalidade assistência/ensino. A Profa. 153 

Roseli Giudici concordou com as palavras do Prof. Nestor, sugerindo que nos documentos necessários 154 

à solicitação do título de professor afiliado, modalidade assistência/ensino, inclua o preenchimento 155 

de um formulário. Tendo todos concordado com a sugestão, os senhores conselheiros parabenizaram 156 

o Prof. Paulo Schor pela iniciativa. 5. MANUAL DE PROCEDIMENTO E CONDUTA DO HSP-HU/EPM. 157 

Apenas para o conhecimento de todos a profa. Emilia informou que a Diretoria Clínica na pessoa do 158 

Prof. José Carlos Baptista e equipe, estão elaborando um Manual de Procedimentos e Condutas e as 159 

disciplinas que atuam no hospital serão chamadas para prestarem sua colaboração. Neste manual 160 

estarão contidas as condutas de atendimento, solicitação de exames, medicamentos, objetivando 161 

economia e desperdício desnecessário de procedimentos e agilidade na conduta. 6. ELEIÇÕES NOS 162 

ÓRGÃOS COLEGIADOS: A Profa. Emilia enfatizou as palavras da Profa. Rosana Puccini no início da 163 

reunião, para que este colegiado, por meio de seus departamentos, incentivem docentes, estudantes 164 

e técnicos administrativos a se candidatarem para participação nos órgãos colegiados. Lembrou 165 

ainda que a próxima composição dos professores titulares na Congregação não será igual a atual 166 

(titulares membros natos). O número de titulares passará a ser 13. O Prof. Nestor solicitou que a 167 

direção da EPM convide os novos professores titulares que ingressaram na carreira  a participarem 168 

da vida acadêmica. A Profa. Rosana salientou ainda que para esta votação há também a mudança de 169 

que os professores poderão votar nos seus pares em outras categorias docentes, ou seja: titulares 170 

poderão votar em adjuntos e associados e vice versa. Será necessário atenção ao votar; 7. 171 

OMBUDSMAN NA EPM: A Profa. Emilia informou que a Diretoria da EPM recebeu desde o ano 172 

passado solicitação de residentes e alunos no sentido de que  tivessem um interlocutor e com o 173 

passar do tempo após a idéia amadurecida, a direção houve por bem criar a figura do ombudsman 174 

na instituição para as áreas de graduação medicina, residência médica e demais cursos da graduação. 175 
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Consultando o Prof. João Aléssio ele aceitou desempenhar esta função na graduação. Para a área de 176 

residência foi indicado o Prof. Valdir Ambrósio e para os demais cursos a Profa. Jacqueline Luz. A 177 

Profa. Rosana informou que há 3 anos vem tentando uma participação maior dos residentes no 178 

Conselho de Campus e em outras comissões, e até hoje não foi possível. É Preocupante se a figura 179 

do OMBUDSMAN der uma conotação errônea de um novo canal de comunicação. A Profa. Emilia 180 

esclareceu que o ouvidor seria para assuntos mais particulares e pessoais e não para administrativos 181 

que dizem respeito ao campus São Paulo. O Prof. João Aléssio sugeriu que se discuta o cargo, as 182 

regras, a subordinação, pois ao seu entender estaria ligado à Diretoria da EPM. A Profa. Maria Teresa 183 

Landman se manifestou contrária a esta figura, uma vez que considerou ter havido um enorme 184 

esforço para conseguir o apoio dos representantes de turma, fortalecer comissões, sudcomissões e 185 

câmara de graduação e agora com esta nova figura entende que está se criando um desvio. 186 

Questionou se a Diretoria ouvindo as reclamações tomaria qual atitude?  “Devolveria à Câmara e à 187 

Comissão? Quem decide afinal?” Solicitando a palavra o Prof. Sergio Cravo, Vice-Diretor da EPM 188 

argumentou que acredita estar havendo um grande mal entendido. O papel do ouvidor seria similar 189 

à ouvidoria que se têm na Universidade e está incluída na política de transparência. Esclarecer que a 190 

Universidade possui muitos canais de comunicação, mas ela cria uma ouvidoria, no qual todas as 191 

pessoas, público  interno e inclusive externo podem se dirigir. A função do ouvidor não é nem de 192 

resolver o problema: ele identifica o problema, encaminha para o órgão competente e dá o 193 

acompanhamento necessário. Trata-se também de um trabalho voluntário de docentes que pode 194 

perfeitamente ser experimentado. A Profa. Emilia acrescentou ainda que a intenção é de se criar um 195 

canal que permita a direção da EPM estar mais próxima dos alunos. Já a Profa. Landman argumentou 196 

que é preciso valorizar o trabalho que está sendo feito. A Profa. Emilia salientou que não se trata de 197 

desvalorizar o trabalho de ninguém, muito pelo contrário. O representante estudantil, Vitor 198 

argumentou que acredita que com a criação da figura do ouvidor a demanda será muito grande e 199 

entende também que a figura do representante de classe deve ser reforçada no início do ano quando 200 

há o ingresso de novos alunos.  O Prof. João Aléssio acredita que a Diretoria necessita pensar se 201 

deseja criar este canal ou não e os riscos que ela irá correr, para que as outras instâncias não fiquem 202 

com a sensação de que elas estão sendo vigiadas e menosprezadas.  Acredita também que este cargo 203 

é sempre polêmico, mas com o tempo ele vai se acomodando dentro da estruturada institucional. 204 

Mais uma vez a Profa. Emilia esclareceu que a criação deste canal não tem o intuito de concorrer 205 

com comissões bem constituídas e reconhecidas, a direção da EPM deseja criar este canal 206 

inicialmente à título experimental e os problemas relativos aos cursos continuarão sendo tramitados 207 

na Câmara de Graduação. O Prof. Gilmar sugeriu que seja elaborado um regramento e apresentado 208 

posteriormente.  A Profa. Landman ratificou seu posicionamento, argumentando que a EPM deveria 209 

criar uma ouvidoria geral e não especificamente para a graduação. Solicitando a palavra a Profa. 210 
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Eliane considerou não estar compreendendo o motivo da polêmica, pois entende que a iniciativa da 211 

Diretoria em criar um novo canal de escuta só virá a contribuir institucionalmente e Imagina que 212 

esses docentes que se prontificaram em participar como ouvidores terão um grande trabalho de 213 

compreender os organogramas de todas as instâncias que estarão servindo. Mesmo porque grande 214 

parte das informações que receberão serão equivocadas no sentido de que as pessoas estarão 215 

pulando etapas antes de se dirigir à Diretoria. O primeiro passo será o de orientar e dependendo do 216 

problema várias instâncias deverão ser percorridas. Porém entende que quando a instância 217 

apropriada não tiver condições de resolver o problema, ou se o indivíduo tem restrições e gostaria 218 

de reportar algo e não têm à quem, o ouvidor é a pessoa certa para esta situação,  levando a demanda 219 

à Diretoria.  A Profa. Emilia agradeceu a Profa. Eliane pela correta síntese do objetivo da instalação 220 

da ouvidoria. 8. Em reunião passada foram constituídas 2 comissões para estabelecerem uma política 221 

de necessidades  docentes e  técnico administrativos. Naquela Reunião foram indicados alguns 222 

nomes e hoje para o conhecimento de todos as comissões ficaram assim constituídas: Comissão para 223 

estabelecer política de necessidades docentes: Professores: Rosemarie Andreazza (Presidente – 224 

Medicina Preventiva), Murched Omar Taha (Pró-Reitor de Gestão com Pessoas), Rosana Puccini 225 

(Diretora do Campus São Paulo), Agnaldo Pereira Cedenho (Cirurgia), Marina Leite Puglisi 226 

(Fonoaudiologia), Elizabeth Chen (Morfologia), Maysa Seabra Cendoroglo (Medicina), os servidores 227 

Cibele Franco (Secretária da Comissão - Medicina Preventiva) e Jardel Rocha Florencio 228 

(Representante do RH-Campus São Paulo). Comissão para estabelecer politica de necessidades dos 229 

técnico-administrativos: Prof. Sergio Luiz Domingues Cravo (Presidente e Vice-diretor da EPM), o Sr. 230 

Norberto Lobo (Pró-Reitor Adjunto de Gestão com Pessoas), Profa. Ediléia Bagatin (Dermatologia), 231 

Prof. Gilles Landman (Patologia), Profa. Daniela Gil (Fonoaudiologia), Dra. Ilka Lopes Santoro 232 

(Medicina), Dr. Renato Fraietta (Cirurgia) e o servidor Sr. Jardel Rocha Florencio (Representante do 233 

RH-Campus São Paulo). Ambas comissões já estão trabalhando. A Profa. Emilia infornou ter recebido 234 

no dia de hoje a informação de que um projeto de lei do governo no sentido de não abrir concurso e 235 

contratação de aprovados para o ano de 2018 foi encaminhado ao Congresso, porém, não há outra 236 

forma a não ser aguardar os acontecimentos políticos para ver como esta matéria se desdobrará. 9. 237 

O Departamento de Oftalmologia comunica que o novo chefe passou a ser o Prof. Mauro Silveira 238 

Queiróz Campos e vice-chefe, a Profa. Ana Luisa Hofling Farah. Na oportunidade a Profa. Emilia 239 

agradeceu em nome da Diretoria a colaboração do Prof. Paulo Schor enquanto membro deste 240 

Colegiado. ORDEM DO DIA:  1º item – Foram aprovadas sem ressalvas as atas de 04.07.2017 e 241 

25.07.2017 (extraordinária); 2º item:  SOLICITAÇÕES DE ABERTURAS DE CONCURSOS PARA 242 

PROFESSOR ADJUNTO: a. (Substituto) – do Departamento de Fonoaudiologia – 01 vaga, em 243 

decorrência do afastamento da Profa. Renata Rangel de Azevedo com Regime da Trabalho – 40h – 244 

Doutor nas áreas de Ciências da Saúde, Graduado na área de Fonoaudiologia e especialista na área 245 
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de Voz. Estando os senhores conselheiros de acordo com o solicitado aprovaram o pedido; b. 246 

(Substituto) do Departamento de Pediatria/ Neonatologia(aprovado “ad-referendum” – 01 vaga), em 247 

decorrência do afastamento da Profa. Ana Teresa Figueiredo Stochero Leslie. Regime de trabalho: 248 

40h, Doutor em Ciências da Saúde, Graduado em Medicina e com título de especialista em Pediatria 249 

e Certificado em área de neonatologia. Estando os senhores de acordo com o solicitado aprovaram 250 

o pedido; c. do Departamento de Pediatria/Neonatologia (01 vaga), em decorrência da 251 

aposentadoria da Profa. Amélia Miyashiro Nunes dos Santos a partir de 03.04.2017. Regime de 252 

trabalho: 40h, Doutor em Ciências da Saúde, graduado em Medicina com título de Especialista em 253 

Pediatria e Certificado em área de atuação em Neonatologia; d. do Departamento de Oncologia 254 

Clínica e Experimental (02 vagas), sendo 1 reabertura  na área de Medicina/Radioterapia – 40h, por 255 

motivo de vacância  da aposentadoria da Profa. Helena Regina Comodo Segreto (01.09.2014), 256 

Graduado em Medicina, Mestre ou Doutor em Ciências da Saúde com titulo de especialista em 257 

radioterapia ou estágio equivalente a Residência Médica em Radioterapia e  1 reabertura por 258 

vacância da exoneração do Prof. Sérgio Daniel Simon (01.03.2013) na área de Medicina/Cancerologia 259 

Clínica – 40h; Graduado em Medicina, Doutor em Ciências da Saúde com título de especialista nas 260 

áreas de Cancerologia Clínica. Com relação as aberturas dos itens  c e d, o Prof. Galduróz questionou 261 

se antes delas serem apreciadas neste colegiado não deveriam ser analisadas pela Comissão de 262 

políticas de necessidades docentes, uma vez que um pedido com o mesmo teor, do Departamento 263 

de Psicobiologia, foi encaminhado à comissão. Acrescentou ainda que ou a comissão analisa todos 264 

os pedidos ou nenhum.  Em virtude da informação trazida hoje pela Profa. Emilia sobre a possiblidade 265 

dos concursos não se realizarem em 2018, a Profa. Rosana integrante da comissão salientou que se 266 

for necessário os trabalhos poderiam ser agilizados pela comissão e os critérios de utilização e 267 

concessão das vagas poderiam ser apresentados numa reunião extraordinária, em virtude da 268 

urgência. Após alguns debates a congregação deliberou que, uma vez que a comissão foi estabelecida 269 

recentemente e mesmo tendo se reunido algumas vezes ainda não foi possível concluir os critérios 270 

da utilização e concessão de vagas docentes, é mais prudente que se aprovem os pedidos que 271 

constam hoje da pauta e a comissão continue realizando seu trabalho. Havendo unanimidade na 272 

proposta a Profa. Emilia salientou que em relação aos pedidos que estão com a comissão, aprovará 273 

“ad-referendum” para que não sejam prejudicados. Assim sendo, estão aprovados os pedidos de 274 

aberturas de concursos dos itens c e d acima apresentados; 3º item: Foram aprovadas as seguintes 275 

BANCAS EXAMINADORAS: para concurso de Livre Docência: a. do Departamento de Medicina 276 

Preventiva: candidata: Profa. Dra. Zila Van Der Meer Sanchez Dutenhefner. Presidente: Prof. Dr. Jair 277 

de Jesus Mari, Professor Titular do Departamento de Psiquiatria da EPM/UNIFESP; Membros 278 

titulares: Prof. Dr. Luiz Roberto Ramos, Professor Titular do Departamento de Medicina Preventiva 279 

da EPM-UNIFESP; Prof. Dr.  Heráclito Barbosa de Carvalho, Professor Associado da Disciplina de 280 



9 
 

Epidemiologia da Faculdade de Medicina da USP; Profa. Dra. Florence Kerr-Corrêa, Professora Titular 281 

da Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNIFESP; Prof. Dr Naomar de Almeida 282 

Filho, Professor Titular de Epidemiologia no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da 283 

Bahia; Prof. Dr. Victor Wunsch Filho, Professor Titular do Departamento de Epidemiologia da 284 

Faculdade de Saúde Pública da USP. Suplente Presidente: Profa. Dra. Rosana Fiorini Puccini, 285 

Professora Titular do Departamento de Pediatria da UNIFESP. Membros Suplentes Internos: Profa. 286 

Dra. Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni, Professora Associada e Livre Docente do Departamento 287 

de Psicobiologia da EPM/UNIFESP; Prof. Dr. Luiz Carlos de Oliveira Cecílio, Professor Associado e Livre 288 

Docente aposentado do Departamento de Medicina Preventiva da EPM-UNIFESP. Membros 289 

Suplentes Externos: Prof. Dr. Arthur Guerra de Andrade, Professor Associado do Departamento de 290 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP; Profa. Dra. Margarida Antonia Villar Luis, Professora 291 

titular da Escola de Enfermagem da USP. Prof. Dr. Oswaldo Yoshimi Tanaka, Professor Titular do 292 

Departamento de Prática de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, nome indicado para 293 

reserva técnica em caso de alguma eventualidade. b. do Departamento de Ortopedia e 294 

Traumatologia, Disciplina de Cirurgia da Mão e Membro Superior. Candidato: Prof. Dr. João Carlos 295 

Belloti. Presidente: Prof. Dr. Reynaldo Jesus-Garcia Filho, Professor Titular da Disciplina de Ortopedia 296 

do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da EPM-UNIFESP. Membors Titulares Internos. Prof. 297 

Dr. Rene Jorge Abdalla, Professor Livre-Docente e Professor Afiliado da Disciplina de Ortopedia Geral, 298 

Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP; Prof. Dr. Olavo Pires 299 

de Camargo, Professor Livre Docente da Disciplina de Ortopedia Geral do Departamento de 300 

Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP; Prof. Dr. Willian Dias Belangere, 301 

Professor Livre Docente e Titular do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de 302 

Ciências Médicas da UNICAMP; Prof. Dr. Jefferson Luis Braga da Silva, Professor Livre Docente e 303 

Adjunto da Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Suplente 304 

Presidente: Prof. Dr. Reinaldo Salomão, Professor Titular da Disciplina de Infectologia do 305 

Departamento de Medicina da EPM – UNIFESP. Membro Suplente Interno: Prof. Dr. Carlo Milani, 306 

Professor Livre Docente e Titular da Disciplina de Ortopedia, Departamento de Cirurgia da Faculdade 307 

de Medicina do ABC; Prof. Dr. Nilton Mazzer, Professor Livre Docente e Titular do Departamento de 308 

Biomecanica, Medicina e Reabilitação do Aparelho Locomotor, Faculdade de Medicina de Ribeirão 309 

Preto da USP; Prof. Dr. Marcelo Rosa Rezende, Professor Livre Docente do Departamento de 310 

Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da USP, nome sugerido como reserva técnica 311 

em caso de alguma eventualidade. para promoção à classe de Professor Titular: do Departamento 312 

de Fisiologia: candidata: Profa. Dra. Jacqueline Luz. Titulares: Profa. Dra. Claudia Maria da Penha Oller 313 

do Nascimento, Professora Titular do Departamento de Fisiologia da EPM/UNIFESP; Prof. Dr. José 314 

Cipolla Neto, Professor Titular do Depatamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências 315 
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Biomédicas da Univesidade de São Paulo/USP;  Profa. Dra. Ana Lúcia Kalinin, Professora Titular de 316 

Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos/UFSCar; Profa. Dra. Danusa Dias Soares, 317 

Professora Titular de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG. 318 

Suplentes: Profa. Dra. Eliane Beraldi Ribeiro, Professora Titular do Departamento de Fisiologia da 319 

Escola Paulista de Medicina/UNIFESP; Profa. Dra. Primavera Borelli, Professora Titular do 320 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP; 321 

Profa. Dra. Leila Maria Botion, Professora Titular do Departamento de Fisiologia e Biofísica da 322 

Universidade Federal de Minas Gerais/UFMG; Prof. Dr. Francisco Tadeu Rantin, Professor Titular do 323 

Departamento de Ciências Fisiológicas da Universidade Federal de São Carlos/UFSCar e Prof. Dr. Luiz 324 

Oswaldo Carneiro Rodrigues, Professora Titular em Fisiologia do Exercício na Universidade Federal 325 

de Minas Gerais – UFMG. 4º item: FORMALIZAÇÃO DE REMOÇÃO: Os senhores conselheiros 326 

aprovaram a formalização da remoção do Prof. Silvio Ricardo Pires do Departamento de Informática 327 

em Saúde para o Departamento de Oncologia Clínica Experimental, sem reposição de vagas, bem 328 

como a remoção dos professores Marcelo Baptista de Freitas e Raquel Marques de Carvalho, do 329 

Departamento de Informática em Saúde para o Departamento de Biofísica, sem reposição de vagas; 330 

5º item: ACORDO DE COTUTELA: Foi aprovada a iniciativa de acordo de cotutela da aluna Natalia 331 

Cruz Rufino, que tem como objetivo a supervisão conjunta para conduzir a pesquisa e o preparo de 332 

tese de doutorado, a fim de obtenção de dupla titulação e que integrará o acordo de cooperação 333 

acadêmica celebrado entre a UNIFESP e a Universidade Paris VII-Diderot/Sorbonet (França). O 334 

estabelecimento do instrumento viabilizará o dsenvolvimento e o trabalho e, conjunto na área de 335 

Psiquiatria e Saúde Mental, a publicação de artigos científicos e o incremento das atividades de 336 

pesquisa sob a coordenação do Prof. Dr. Dartiu Xavier da Silveira Filho. 6º item: CONCESSÃO DO 337 

TÍTULO DE PROFESSOR AFILIADO.  A Comissão para Concessão de Título de Professor Afiliado, em 338 

reunião de 16.08.2017 após entrevistar candidatos indicou para deliberação nesta reunião os 339 

seguintes nomes: Concessão/Ensino/Pesquisa Roberto Carlos Tedesco (Morfologia e Genética); Sara 340 

Evans Lacko (psiquiatria). Renovação Ensino/Assistência: Walter Moises Tobias Braga (Oncologia); 341 

Concessão/Ensino/Assistência: Alexander Kopelman (Ginecologia); Miguel Angelo de Goes Jr. 342 

(Medicina – Nefrologia) e Naira A.D. Lemos ( Medicina – Geriatria). Após votação nesta Congregação 343 

e apuração dos votos, constatou-se que todos os indicados foram aprovados, atingindo porcentagem 344 

suficiente de votos. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Para constar, eu Márcia 345 

Grijol de Oliveira, Secretária Executiva redigi a presente ata, a qual achada conforme e aprovada será 346 

assinada pela Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, Presidente da Congregação da EPM e por mim. 347 


