
Ata da reunião ordinária da Congregação da Escola Paulista de Medicina da 1 

Universidade Federal de São Paulo. 2 

Aos três dias do mês de novembro de 2015, nesta cidade de São Paulo, à Rua Botucatu, 3 

740, no Anfiteatro Leitão da Cunha, reuniram-se os senhores membros da Congregação 4 

da Escola Paulista de Medicina, presentes os professores e outros integrantes conforme 5 

lista de presença. Constatado o quórum de 77 membros, a senhora Presidente iniciou a 6 

reunião. A Professora Emília I. Sato inicia a reunião com os informes: (1) Hospital São 7 

Paulo – HU: Professor Jose Roberto Ferraro comenta que prevê dificuldade em relação 8 

ao orçamento no ano de 2016. (2) Campus São Paulo: Professora Rosana Puccini 9 

lembra que realizara no dia 17 de novembro, das 08:00h às 10:00h uma reunião com o 10 

Conselho de Campus ampliada com a participação da CONGREGAÇÃO EPM,  11 

CONGREGAÇÃO EPE e CONSELHO GESTOR HU para apresentar o projeto final do PDI 12 

2016-2020, que será encaminhado para Reitoria e comunica que esta transferindo o 13 

CENTRO ALFA DE HABILIDADES para o terceiro andar do edifício Otavio de Carvalho. (3) 14 

Diretora informa sobre Comemoração do Jubileu de Ouro da Turma de Medicina da 15 

EPM de 1965, ocorrida no Anfiteatro Leitão da Cunha, no último dia 23 de outubro, 16 

organizada pelos Professores Waldemar Kogos e Sergio Bruschini, com a presença de 17 

22 alunos da turma. A diretora da EPM se sentiu honrada em participar de uma 18 

cerimônia na qual reencontrou alguns de seus professores na graduação e enalteceu a 19 

comemoração. “Não é sempre que se celebra um jubileu de ouro”, disse a diretora; 20 

falou do crescimento da EPM em número de alunos, programas de residência e cursos 21 

de pós-graduação ao longo dos anos e da transformação da escola em unidade 22 

universitária. “Tomara que continuemos a ser uma grande universidade e que ela 23 

permita também o crescimento da EPM”, completou. (4) Projeto: Saúde e Cidadania 24 

em fronteiras – Dra. Maris S. Demuner apresenta O Projeto Saúde e Cidadania em 25 

Fronteira como uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Escola Paulista de Medicina. 26 

“Com apoio da Marinha, enviamos a regiões remotas da Amazônia grupos de alunos e 27 

de residentes, acompanhados de preceptores devidamente qualificados, para atender 28 

à população ribeirinha. Com esta parceria a expectativa é ampliar o serviço de 29 

atendimento médico prestado pela Marinha do Brasil na região Amazônica, a fim de 30 

levar saúde com qualidade e dignidade à população de acesso remoto aos serviços de 31 

saúde. Assim, é possível promover assistência de qualidade, ensino, pesquisa e ações 32 

de Cidadanias nestas áreas carentes de recursos, proporcionando aos alunos e 33 

residentes da EPM - UNIFESP a vivencia de uma realidade diferente do seu cotidiano 34 

utilizando-se da infraestrutura e a logística dos Navios da Esperança”. Já realizaram 35 

cinco missões (2012, 2013, 2014, fevereiro e agosto 2015), e atenderam cerca de 6000 36 

pacientes. (5) Apresentação do site da EPM - Dr. Sergio Cravo apresenta o novo portal 37 

da EPM que entra no ar hoje. A página da EPM foi completamente renovada, com nova 38 

diagramação, novos conteúdos e ferramentas de busca e informações. O novo site 39 

segue o padrão da UNIFESP, com espaço destinado à notícias e informações sobre o 40 

que acontece na EPM e seus servidores. A partir da página inicial é possível também 41 



acessar a página da EPM na mídia social. Este projeto foi desenvolvido em parceria e 42 

com o apoio do DTI da UNIFESP. Dr. Sergio Cravo pede ainda para os Departamentos 43 

checarem e atualizarem a informação disponível. (6) Avaliação da Comissão mista para 44 

análise de flexibilização da jornada de 30h: foram avaliados e recusados os pedidos dos 45 

seguintes setores da EPM: Câmara de Graduação e Departamento de Fonoaudiologia.  46 

(7) Indicação do vice coordenador da Câmara de Extensão: Prof. Luis Garcia Alonso. (8) 47 

Indicação do vice coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Rui 48 

Ribeiro de Campos Jr. (9) Alteração de chefia do Departamento de Morfologia e 49 

Genética a partir de novembro o Prof. Luis Garcia Alonso é o novo chefe e a Vice-Chefe, 50 

a Profa. Dra. Sandra Maria Miraglia Valdeolivas. (10) A Fonoaudiologia da EPM foi a 51 

vencedora do evento “Interfono”. (11) Prof. Ronaldo Laranjeira comunica a conclusão 52 

de processo criminal contra os alunos UNIFESP que participaram de agressão e 53 

vandalismo em setembro de 2014. Prof. Joao Alessio pede que este assunto seja 54 

incluído na pauta de uma reunião ordinária. (12) Prof Paulo Schor reclama de verba de 55 

emenda parlamentar (Luiza Erundina) destinada para Departamento de Oftalmologia, 56 

que foi utilizada pela Reitoria. Joao Aléssio pede que o assunto seja incluído na pauta 57 

de uma reunião ordinária, Prof Rubens Belfort pede que o assunto seja pautado no 58 

CONSU, Profa. Denise sugere que seja pedido esclarecimento para Reitoria. (13) Prof 59 

Arnaldo Colombo, presidente da Comissão de Avaliação de Bancas Examinadoras e 60 

Conteúdos Programáticos dos Concursos de Professores Adjuntos da EPM, faz uma 61 

rápida apresentação dos trabalhos da comissão e pede a colaboração dos 62 

Departamentos no respeito aos prazos propostos para que a banca possa ser avaliada 63 

pela Congregação e não tenha que ser aprovada ad referendum ou atrase a realização 64 

do concurso para que seja avaliada pela Congregação. ORDEM DO DIA: (1) 65 

Homenagem ao Professor Doutor Roberto Geraldo Baruzzi pelos 50 anos de Projeto 66 

Xingu: foi entregue uma placa comemorativa representando as conquistas do Projeto 67 

Xingu. Dentre as principais conquistas do programa, estão o aumento da expectativa de 68 

vida dos índios, queda da mortalidade infantil, e a erradicação de doenças como 69 

sarampo, catapora, poliomielite e difteria. Além disso, atualmente os casos de malária, 70 

que era a principal epidemia que assolava esses povos, são muito raros e, quando 71 

ocorrem, não evoluem para óbito. (2) Aprovada ata da reunião da Congregação de 72 

04.08.2015. (3) Prova de Habilidades: Diretora pede a colaboração dos Departamentos, 73 

indicando o nome dos professores para trabalhar na prova de habilidades, a ser 74 

realizada nos dias 28 de novembro e 05 de dezembro p. f.. (4) Título de Professor 75 

Sênior: foi sugerido em dezembro de 2014, para Professores aposentados que querem 76 

continuar exercendo voluntariamente alguma atividade acadêmica. Professor Henrique 77 

Ledermann apresenta a minuta do projeto, onde o Professor Sênior ocuparia um lugar 78 

hierarquicamente superior ao do Prof. Afiliado. Proposta aprovada com uma abstenção 79 

e nenhum voto contrário necessita ser avaliada pela Procuradoria para aprovação final, 80 

pois pode ser necessária uma alteração regimental (é uma nova categoria não prevista 81 

no regimento atual). (5). Aprovada proposta de abertura de concurso para Professor 82 



Adjunto do Departamento de Oftalmologia, em decorrência da aposentadoria da Profa. 83 

Dra. Maria Cecilia Saccomani Lapa, em 01.04.2015. (6) Aprovada proposta de Convênio 84 

do Departamento de Ortopedia e Traumatologia para intercambio acadêmico, cientifico 85 

e tecnológico com a Universidade de Hiroshima. O coordenador responsável pelo 86 

convenio será o Prof. Moises Cohen. (7) EDITAL SENAD: A Secretaria Nacional de 87 

Políticas sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça (MJ) publicou o Edital de 88 

Chamamento Público para habilitação e pré-qualificação de entidades com o objetivo 89 

de celebrar contrato para prestação de serviços de acolhimento de pessoas com 90 

transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. O 91 

Departamento de Psiquiatria se habilitou e foi escolhido, mas para a proposta seguir, 92 

deve ser aprovada pela Congregação. Proposta aprovada. (8) Proposta de 93 

transferência/Remoção do Prof. Jean Faber Ferreira de Abreu, do Departamento de 94 

Ciência e Tecnologia/Engenharia Biomédica do Campus de São José dos Campos para o 95 

Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da EPM (Disciplina de Neurociência): em 96 

troca de vaga docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia para SJC 97 

realizar novo concurso – proposta aprovada. (9) Homologação de Banca Examinadora 98 

para Promoção à Classe de Professor Titular do Departamento de Medicina Preventiva 99 

(Candidato: Prof. Dr. Francisco Antonio de Castro Lacaz). Foi proposta a seguinte banca: 100 

Dra. Cynthia Andersen Sarti - UNIFESP (Titular - UNIFESP – Guarulhos), Dr. José da 101 

Rocha Carvalheiro USP (Titular USP- Ribeirão Preto), Dr. José Ricardo de Carvalho 102 

Mesquita Ayres - USP (Titular em Medicina Preventiva-FMUSP), Dra. Frida Marina 103 

Fischer - USP (Titular, Faculdade de Saúde Pública, USP) e como suplentes: Dr. René 104 

Mendes – USP (Titular Saúde Pública – UFMG), Dra. Sylvia Leser de Mello (Titular Inst. 105 

de Psicologia, USP) e Dra. Rebeca de Souza e Silva - UNIFESP (Titular Dep. de Medicina 106 

Preventiva – UNIFESP): aprovada. (10) Câmara de Graduação EPM propõe atualização 107 

da Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia Oftálmica (alteração da UC de 108 

Observação da pratica Tecnológica II de obrigatória para eletiva, alteração da UC de 109 

Historia da Ciência e Tecnologia de obrigatória para eletiva, alteração da carga horaria 110 

da UC Anatomia de 100 para 80 horas): proposta aprovada. (11) Câmara de Graduação 111 

EPM propõe atualização da Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em 112 

Informática de Saúde (alteração da carga horaria da UC Anatomia, oferecida no 113 

1ºtermo, de 100 para 80 horas, alteração da nomenclatura da UC Aprendizado 114 

mediado por TIC, oferecida no 5ºtermo, para Educação em Saúde e Tecnologias 115 

Educacionais, alteração da CH teórica de 30h para 20h e da carga horaria pratica de 10h 116 

para 20h da UC Banco de Dados, oferecida no 5º termo, sendo que a carga horaria total 117 

de 40h foi mantida; movimentação da UC Gestão de Projetos de TI oferecida no 5º 118 

termo para o 6º termo; movimentação da UC Padrões de Informática em Saúde 119 

oferecida no 6º termo para o 4º termo; alteração da CH teórica de 30h para 20h e da 120 

carga horaria pratica de 10h para 20h da UC Programação de Computador II, oferecida 121 

no 6º termo, sendo que a carga horaria total de 40h foi mantida; alteração da CH 122 

teórica da UC Técnicas de Programação a Web, oferecida no 6º termo, de 120h para 123 



80h; inclusão de uma UC  eletiva com 36h): proposta aprovada. Nada mais havendo a 124 

tratar a reunião foi encerrada. Para constar, eu Márcia Grijol, Secretária, redigi a presente ata, 125 

a qual achada conforme será assinada pela Profa. Emilia Sato, Diretora da EPM e por mim.  126 


