ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO
DA ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA.
Aos três dias do mês de junho de dois mil e onze, nesta cidade de São Paulo,
à R. Botucatu, 740 no Anfiteatro “Maria Thereza Nogueira Azevedo” reuniramse os senhores membros da Congregação da Escola Paulista de Medicina, sob
a presidência do Diretor, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes. Tendo os senhores
assinado o livro de presença, justificadas as ausências dos Profs. Reinaldo
Salomão, Emilia Inoue Sato, Lydia Masako Ferreira, Nestor Schor, Luiz Eugênio
Mello, Alice Teixeira Ferreira, Eleonora Menecucci Caden Souccar, Sérgio
Cavalheiro, José Luiz Gomes do Amaral, e, constatando quórum com 79
presentes, o senhor Diretor iniciou a reunião apresentando a ata de 09 de maio
de 2011, que foi aprovada sem ressalvas. Informes 1: Informou sua satisfação
em presidir a Congregação da Escola Paulista de Medicina, essa Escola que
formou muitos elementos da saúde, sendo exemplo para todas as outras,
inclusive tendo a humildade de se transformar em universidade sem perder sua
excelência e hoje, resgatando sua identidade com muitas dificuldades.
Informou que a Congregação é o órgão máximo da EPM, e que nenhuma
decisão será tomada sem sua aprovação. Como existem 188 membros na
Congregação, solicitou que as reuniões sejam práticas e eficientes, e que todos
sejam objetivos nos posicionamentos, salientando a importância do início e
término pontuais das reuniões, uma vez que as superiores a três horas tornamse pouco produtivas, não atingindo os objetivos com precisão. 2: Falou sobre a
estrutura da diretoria da EPM, da falta de telefones e computadores, da
dificuldade do espaço físico, da instalação provisória no quinto andar do prédio
da rua Botucatu, 740 e da previsão da instalação definitiva no 4º andar do
respectivo prédio, na projeção do espaço da diretoria do campus. 3. Apresentou
a formação da equipe que hoje é formada pelos Profs. Hélio Takahashi,
Stephan Geocze, Ana Luiza Hofling, Luiz Juliano Neto, pelo senhor Maurício
Correa de Almeida e pela secretária Helena Maria Pizani. Quanto ao Dr Hélio
Egydio, informou que ele estava na equipe e que enviou ofício ao Diretor do
Campus para formalizar sua presença. No entanto, ele ficou sabendo não
oficialmente, que o Dr. Hélio não poderia participar da equipe, e que esperava
a resposta oficial. Apenas sabe que o Dr. Hélio foi chamado à diretoria do
campus e de lá se retirou da EPM. 4. Falou sobre o agendamento das reuniões
da congregação para a primeira terça-feira de cada mês. Dr. Paulo Pontes
pediu a palavra e disse que reservou o Anfiteatro Marcos Lindenberg às
primeiras terças-feiras de cada mês para as reuniões da Congregação. Prof. Dr.
Antonio Carlos sugeriu o horário das reuniões das 8 as 11h e se necessário,
agendar reuniões extraordinárias. 5. Discorreu sobre suas atividades nos
primeiros dias como diretor: Organização da área: busca de espaço, recursos
humanos; Hospital Vila Maria: reuniões semanais com Dra Maris, implantação
do distrito sanitário no bairro, o que corresponde ao bairro universitário II;
Reforma curricular dos cursos de graduação: reuniões com os coordenadores
de cursos, onde se prezará a valorização do ensino e da assistência, sendo
necessária uma política de fixação dos docentes que se dedicam à graduação.
Convidou o Prof. Alvaro Atalah para coordenar o Laboratório de Habilidades e
Simulação, o que foi prontamente aceito; Falou sobre seus objetivos em
identificar pessoas competentes, resgatar as
pessoas que sempre se
dedicaram à Escola. Lutar contra discriminação valorizar a meritocracia;
Informou sobre a criação da Comissão de Apoio à Gestão e Assuntos
Estratégicos, com objetivo de colaborar na gestão e pensar o futuro da Escola
Paulista de Medicina, além de preparar jovens para o futuro, visando sempre
uma transição coerente e sem prejuízos à instituição. Terminou os informes,
ressaltando que a Congregação é soberana e que suas decisões serão sempre

aceitas e respeitadas. Salientou que as portas da diretoria estarão sempre
abertas a todos. Informes da Congregação: 1. O servidor José Ivaldo Rocha,
informou que a MP520 sobre os hospitais universitários não foi aprovada pelo
Senado. Que há indicativo de greve dos servidores públicos federais a partir de
06 de junho de 2011. Informou que na campanha, o Prof. Dr. Antonio Carlos
assumiu o compromisso de que o Dr Hélio Egydio faria parte de sua gestão. 2.
A servidora Ana Paula comentou a falta de estrutura adequada para o
funcionamento da EPM, não sendo respeitada sua importância. 3. Prof. Dr.
Paulo Pontes pediu para esclarecer o desenrolar dos fatos, à pessoa do Dr.
Hélio Egydio e colocou que a estrutura do campus passa por processos
administrativos. Em relação ao Dr. Hélio Egydio informou que as funções
atribuídas a ele, através do ofício encaminhado pela Diretoria da EPM, são
atividades que fazem parte das funções dos funcionários ativos e que
oficialmente ele não pode ocupá-las. Que chamou o Dr. Hélio, assim que teve o
posicionamento da Procuradoria em respeito a ele. 4. Elaine, aluna do segundo
ano informou que o CAPB tem projeto para sediar o EREM em 2012 e que é
importante para formação político-acadêmica dos estudantes. 5. O servidor
José Ivaldo parabenizou o Prof. Dr Antonio Carlos pelo cargo e que compete a
ele fazer cumprir o que foi prometido na campanha, devendo-se buscar
atribuições para o Dr. Hélio Egydio. Informou que a EPM não está começando
agora só porque houve mudanças estatutárias, ela é a raiz do eixo, e que
merece ser olhada com mais justiça por tudo que foi, é e será. 6. Dr. Ramiro
esclarece sobre a residência médica em 2011, onde a nota de corte foi de 40%,
e que candidatos não habilitados, não foram chamados, mesmo havendo
vagas. Para as vagas em aberto, foram chamados candidatos para prova
teórica, como peso 9 e a entrevista peso 1. 7. Maria José Fernandes perguntou
sobre a restruturação dos cursos de graduação, onde o Prof. Antonio Carlos
informou ter conversado com todos os coordenadores e pediu para que tragam
as propostas o mais breve possível. Informou que os currículos serão
integrados com todas as áreas e que assim que tiver esses dados, eles serão
trazidos para a Congregação. Em relação ao Prof. Hélio Egydio, reafirma não
ter sido notificado do posicionamento da Procuradoria e que a realidade será
trazida à Congregação. Ordem do dia: 1. Indicação de membros para compor o
Conselho Curador da FAP: Indicados: Karim Martins dos Santos, como Titular e
José Ivaldo Rocha, como suplente. 2. Constituição da Comissão para o
Regimento Interno da Escola Paulista de Medicina: Prof. Dr. Antonio Carlos
Lopes sugeriu alguns nomes e colocou a disposição da Congregação a
inserção de novos, sendo colocado para votação os seguintes nomes: Profs.
Hélio K. Takahashi; Brasília Maria Chiari, Durval Rosa Borges, Emília Inoue
Sato, José Roberto Ferraro, Flávio Falloppa, Anita Strauss, Ruth Guinsberg,
Paulo Schor, Eduardo Alexandrino Sérvolo de Medeiros, Ana Luiza Hofling de
Lima Farah, Soraia S. Smaili, Valdemar Ortiz, Gilmar Fernandes do Prado , José
Ivaldo Rocha, Antonio Carlos Zechinnatti, Claudia Yumi Tanashiro, Italo K.
Aventurato. A lista foi aprovada por unanimidade. Prof. Dr. Antonio indicou o
Prof. Hélio K. Takahashi para Presidente da Comissão e convidou o Prof.
Ricardo Smith para assessorá-la, quando necessário. Nada mais havendo a
tratar e estando todos de acordo a reunião foi encerrada. Para constar, eu
Helena Maria Pizani, secretária, lavrei a presente ata que será assinada por
mim e pelo Presidente da sessão.

