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

UNIVERSIDADADE FEDERAL DE SÃO PAULO 2 

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, os senhores conselheiros 3 

reuniram-se no Anfiteatro “Leitão da Cunha”, localizado à Rua Botucatu, 720 – 1º andar, 4 

na cidade de São Paulo, sob a presidência da Profa. Dra. Emilia Inoue Sato, Diretora da 5 

Escola Paulista de Medicina. Participaram da reunião os seguintes membros: Jane 6 

Zveiter de Moraes, Renato Fraietta, Claudia Bincolatto Trindade, João Aléssio J. Perfeito, 7 

Manuel de Jesus Simões, Rinaldo Florêncio da Silva, Jair Mari, Marcelo Sergio de Mello, 8 

Maria Kowyoumdjian, Paulo Augusto de Arruda Mello, Ruth Guinsburg, Cecilia Micheleti, 9 

Antonio Altenor Bessa de Queiroz, Esper Abrão Cavalheiro, Paula Sacai, Stephan Geocze, 10 

Gilmar Prado, Silmara Cestari, Luciana de Oliveira Bruno, José Roberto Ferraro, Otavio 11 

Baiocchi, Rosana Fiorini Puccini, Mirian Hayashi, Adagmar Andriolo, Maria Wany 12 

Louzada, Vania D’Almeida, Luiz Eduardo Villaça Leão, Maria Christina Avellar, Cecilia 13 

Fernandes, José Carlos C. Baptista, Mariana P. Antoniassi, Rhayza Roberta Andretta, 14 

Isabel Scaletsky, Guacyara da Motta, Marcos Sergio de Toledo, Ana Luisa Godoy 15 

Fernandes, Clara Regina Brandão de Ávila, Gaspar de Jesus Lopes Filho, Sylvia Maria 16 

Affonso Silva, Murched Taha, Sergio Cravo, Luiz Roberto Ramos, Clóvis Nakaie, Gilles 17 

Landman, Nestor Schor, Maria Teresa Landman, Yara Michelacci, Ana Lucia Goulart, 18 

Denise de Freitas, Sandra Claro, Nair Kinue Morita, Ilka Lopes Santoro, Carlos Roberto 19 

Nunes, Márcio Cândido Guimarães, Neuza Gomes Brigalante, Sergio Ricardo Marques, 20 

Marisa Frasson Azevedo, Aparecida Emiko Hirata, Raquel Santos Marques de Carvalho, 21 

Maria Isabel Melaragno, Sandra Miraglia, Aparecida Sadae Tanaka, Maria Teresa 22 

Zanella, Anita Hilda Straus Takahashi, Rebeca de Souza e Silva, Ricardo Artagiani Neto, 23 

Marilia Andrade, Rosely Godinho, Meide Silva Anção, Sergio Antonio Draibe, Maria 24 

Elizabete Graziosi, Ana Luisa Hofling Lima, Nacime Salomão Mansur, Paulo Schor,  e 25 

como convidados: Silvia Ihara, Kellen Daros, Silvana Bommarito Monteiro. Justificativas 26 

de Ausências: Érika Suzuki de Toledo, Lydia Masako Ferreira, Marimélia Porcionatto, 27 

Ruth Guinsburg, San Han, Antonio De Miranda, Eliane Beraldi Ribeiro, Niatamar Abdala, 28 

Brasilia Maria Chiari, José Luiz Martins e Newton de Barros Jr. Informes: 1. A Profa. 29 

Emilia informou que há duas semanas atrás foi realizada uma reunião em que as chefias 30 

de Departamentos e de Disciplinas foram convocadas para apresentação da situação 31 

financeira do HSP/HU apresentada pelo Prof. Dr. José Roberto ferrão, Superintendente 32 
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do HSP-HU. Muitas chefias não estiveram presentes e a intenção é de promover uma 33 

outra oportunidade para reapresentação desse importante assunto. Diretoria do 34 

Campus São Paulo: 2. A Profa. Rosana Puccini, Diretora do CSP informou que no mês de 35 

agosto o Edifício dos Anfiteatros estará em reforma e o Setor de Anfiteatros já 36 

encaminhou comunicação aos departamentos acadêmicos sobre as condições de uso do 37 

Teatro Marcus Lindenberg, uma vez que ele até poderá ser usado, mas a entrada e saída 38 

será realizada pela escada externa. As demais áreas daquele prédio estarão interditadas, 39 

inclusive os elevadores.  Os 22 banheiros estarão também em reforma, 02 anfiteatros 40 

do térreo e a reestruturação elétrica do ECB. Esta reestruturação acarretará em 41 

interrupções do fornecimento de energia elétrica. Foi concluída também a mudança do 42 

Centro Alfa de Habilidades para o prédio Octávio de Carvalho.  Nesta mudança houve a 43 

perda de um anfiteatro. Assim sendo, são pelo menos três movimentos que interferirão 44 

na graduação, por conta dos anfiteatros. Obviamente será um momento difícil e haverá 45 

necessidade de contar com o improviso, mas solicita a compreensão de todos. Há 46 

também uma quarta obra, que é a reforma interna do Hospital São Paulo II – Edifício dos 47 

Ambulatórios – Rua Botucatu, 821. Ela também trará impactos para a graduação porque 48 

atingirá o anfiteatro “Boris Casoy” e mais duas salas de aulas que estão no mesmo andar. 49 

Quando ocorrer a interdição o campus estará comunicando os departamentos e 50 

propondo alternativas. Nesse sentido, enfatizou que os departamentos que tiverem 51 

suas salas de aulas e puderem utilizá-las ao máximo e inclusive disponibilizando alguns 52 

horários para outras áreas, estará colaborando coma Diretoria do CSP. 3. A Profa. Vania 53 

D’Almeida, Presidente da Câmara de Graduação comunica que foram indicados os 54 

nomes das Professoras Maria Teresa Landman e Fátima Cintra para compor a Comissão 55 

do Sistema de Seleção para ingresso de Alunos da Universidade, representando a 56 

Câmara de Graduação da EPM; 4. A Diretoria da EPM foi procurada pela Profa. Dra. Neila 57 

Maria de Góis Speck, Coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Ginecológicas 58 

– NUPREV, informando que os alunos da EPM (homens e mulheres) manifestaram o 59 

desejo de serem vacinados contra o HPV. Contactando alguns laboratórios, foi possível 60 

uma redução do preço. No mercado em média custa R$ 450,00 cd dose e por meio desta 61 

campanha, sairia R$ 350,00 cd dose, lembrando que são indicadas 3 doses. Os alunos da 62 

Atlética se mobilizaram e em colaboração com a Profa. Neila, estarão disponibilizando 63 

o espaço da AAAPB para realização da campanha. A comunidade poderá se vacinar: 64 
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mulheres até 45 anos e homens até 26 anos pagando o valor ora mencionado; 5.A 65 

Diretoria da EPM comunica com orgulho que o Prof. Edgard Freire participou no dia 66 

24.07 do revezamento da tocha olímpica. Ele, bem como sua esposa foram escolhidos 67 

para participar do revezamento devido às suas histórias no atletismo brasileiro; 6. A Pró-68 

Reitoria de Gestão com Pessoas realizou reunião com os Diretores dos diversos campi 69 

na semana passada e informou que, conforme posicionamento do MEC, embora as 70 

eleições ocorram no âmbito municipal a UNIFESP deverá seguir as normativas de 71 

vedação: concursos e processos seletivos homologados após 01.07.2016 não poderão 72 

ter os candidatos nomeados e contratados, ou seja, os departamentos que realizaram 73 

seus concursos e que não foram homologados até 01 de julho, serão somente em 2017. 74 

Outro comunicado também dado pela Pro-Pessoas é que concursos com editais 75 

publicados até 31 de agosto, terão encaminhamento normal, porém a posse ocorrerá 76 

somente em 2017. Os diretores que participaram da reunião solicitaram à pró-reitoria 77 

que acelere a tramitação desses concursos. A Diretoria da EPM está contribuindo com 78 

esta iniciativa, aprovando “ad-referendum” da documentação pertinente; 7. A Pró-79 

Reitoria de Gestão com Pessoas solicitou que a entrega de documentos referentes a 80 

concursos públicos, deverão ser entregues até 10 dias antes da realização de sua reunião 81 

mensal; 8. O Prof. Gilmar Fernandes do Prado, Coordenador da Câmara de Extensão 82 

informou que tem ocorrido com grande frequência solicitações para dar fé pública em 83 

documentos, principalmente relativos à residência médica. A conduta adotada tem sido 84 

a de encaminhar aos departamentos acadêmicos para se manifestarem. Desta forma, 85 

solicitou aos senhores chefes de departamento que colaborem prestando as 86 

informações necessárias. Será encaminhado um modelo padrão de declaração. A Profa. 87 

Jane Zveiter argumentou entender que esta ação deve ser comandada pela Diretoria da 88 

EPM porque todas as especialidades estão envolvidas. A Profa. Emília se colocou à 89 

disposição e sugeriu que as informações solicitadas poderão seguir aos departamentos 90 

acadêmicos com um documento padrão assinado pela Diretoria da EPM. ORDEM DO 91 

DIA: 1. A ata da reunião anterior, datado de 05.07.2016 foi aprovada por unanimidade 92 

com ressalvas encaminhadas por e-mail pela Profa. Rosana Puccini; 2. APRESENTAÇÃO 93 

SOBRE CARREIRA DOCENTE (Professor Titular). O Prof. Jair Mari, Professor Titular do 94 

Departamento de Psiquiatria da UNIFESP realizou apresentação aos senhores 95 

conselheiros sobre algumas questões da carreira docente, especificamente sobre 96 
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professor titular, pontuando questões como a necessidade da possibilidade de um 97 

docente vir a ocupar o cargo de professor titular, independente da promoção dentro da 98 

carreira do magistério público federal; a valorização acadêmica do jovem na UNIFESP;  99 

A importância da Livre-Docência na carreira docente na EPM;  considerações sobre 100 

titular de carreira e titular livre; A desvalorização da Livre-Docência nas universidades 101 

federais; nova titulação de titular de carreira de certa forma promove desequilíbrio 102 

interno na medida que jovens com currículo compatível com nível de titular não podem 103 

mais obter esta titulação. Após a apresentação os conselheiros parabenizaram o Prof. 104 

Jair Mari e houve o comprometimento da Diretoria da EPM em encaminhar um 105 

documento em nome deste Colegiado, solicitando seja discutido em Conselho 106 

Universitário a carreira de professor titular, a questão da valorização da Livre-Docência 107 

e que a Reitoria encaminhe aos órgãos competentes a possibilidade de se abrir concurso 108 

para Professor Titular Livre. A Profa. Roseli Godinho, presidente da CPPD argumentou 109 

que a partir de 2012 a legislação sobre carreira docente foi sofrendo alterações ao longo 110 

do tempo culminando na não abertura de vagas para titular livre. O que coube às 111 

universidades foi o cumprimento da lei.  O Prof. Clóvis ressaltou que caso a questão da 112 

livre-docência seja discutida em Consu, a EPM deverá estar suficientemente 113 

representada pelos seus pares para propor e manifestar seu posicionamento no voto, 114 

caso contrário será voto vencido. A saber, a apresentação em power point realizada pelo 115 

Prof. Jair Mari será encaminhada aos senhores conselheiros tão logo seja liberada. 3. 116 

Aprovação dos Projetos Pedagógicos dos Cirsps de Graduação em Tecnologia em 117 

Radiologia, Tecnologia Oftálmica, Niomedicina e Fonoaudiologia. 3.1.Apresentação de 118 

atualização do projeto pedagógico do Curso de Tecnologia em Radiologia. A Profa. 119 

Kellen Adriana Cursi Daros, Coordenadora do Curso de Tecnologia em Radiologia expôs 120 

as seguintes alterações pontuais na matriz curricular:    alterações de nomenclatura das 121 

UCs, movimentação de UCs nos Termos do curso, inclusão de UCs, junção ou 122 

desmembramento de UCs, alteração de carga-horária e mudança no turno e no tempo 123 

de formação. A justificativa para solicitação foi que frente aos apontamentos do 124 

relatório de avaliação de reconhecimento do curso pelo MEC/INEP e dos estudos 125 

apresentados pela Comissão de Reforma dos Cursos Tecnológicos para adequação da 126 

matriz curricular ao perfil do egresso, propõe-se: readequar o conteúdo ministrado nas 127 

UCs dos primeiros termos e cursadas de forma compartilhada (ciclo básico) às 128 
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necessidades das UCs específicas (ciclo profissionalizante) que determinam o perfil 129 

tecnológico do egresso; Avaliar e adequar a carga-horária das Unidades Curriculares 130 

(UCs) de acordo com os objetivos educacionais e com as ementas; Incluir UCs eletivas 131 

de modo a gerar maior flexibilização no currículo e Flexibilizar e rever a existência de 132 

pré-requisitos, de modo a possibilitar a progressão do aluno, estimulando a 133 

continuidade da sua formação. Descrição detalhada da solicitação: Alteração do curso 134 

matutino (8 às 14h) de 4 anos para integral de 3 anos; Diminuição da carga-horária do 135 

curso de modo a se aproximar da proposta contida nas diretrizes curriculares dos cursos 136 

superiores de tecnologia; Redução das UCs do então ciclo básico e oferta a ser realizada 137 

nos dois primeiros termos; Adequação de carga-horária e inclusão de UCs especificas 138 

relacionadas diretamente à área de formação e ao perfil do egresso e oferta a partir dos 139 

primeiros termos; inclusão de 03 disciplinas eletivas de 36h que favoreça, a flexibilização 140 

do currículo e diferentes opções de trajetória formativa voltada para a opção 141 

profissional do aluno; Inclusão de Atividades Complementares que possibilitem maiores 142 

experiências inovadoras e importantes para a formação do profissional que extrapolam 143 

o espaço da sala de aula e incentivem vivências no âmbito da pesquisa e da extensão; e 144 

Ampliação da carga-horária dos Estágios Supervisionados Curriculares atendendo às 145 

exigências do conselho de classe profissional do Tecnólogo em Radiologia; 3.2. 146 

Apresentação de atualização do projeto pedagógico do curso de Tecnologia Oftálmica. 147 

Inicialmente a Profa. Paula Yuri Sacai, Coordenadora do curso de Tecnologia Oftálmica 148 

expôs toda a trajetória do curso de Tecnologia Oftálmica na Escola Paulista de Medicina 149 

antes da Expansão, como se deu a excelência desse curso pelo MEC  e a situação atual 150 

do referido curso, trazendo como alterações pontuais na matriz curricular, os seguintes 151 

itens: alterações de nomenclatura das UCs, movimentação de UCs nos Termos do curso, 152 

inclusão de UCs, junção ou desmembramento de UCs, alteração de carga-horária e 153 

mudança no turno e no tempo de formação. Justificativa para a solicitação: Frente aos 154 

apontamentos do relatório de avaliação de reconhecimento do curso pelo MEC/INEP e 155 

dos estudos apresentados pela Comissão de Reforma dos Cursos tecnológicos para 156 

adequação da matriz curricular ao perfil do egresso, propõe-se: Readequar o conteúdo 157 

ministrado nas UCs dos primeiros termos e cursadas de forma compartilhada (ciclo 158 

básico) às necessidades das UCs específicas (ciclo profissionalizante) que determinam o 159 

perfil tecnológico do egresso; Avaliar e adequar a carga-horária das UCs de acordo com 160 
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os objetivos educacionais e com a ementas; Incluir UCs eletivas de modo a gerar maior 161 

flexibilização no currículo. Descrição detalhada da solicitação: Alteração do curso 162 

matutino (8 às 14h) de 4 anos para integral de 3 anos; diminuição da carga-horária do 163 

curso de modo a se aproximar da proposta contida nas diretrizes curriculares dos cursos 164 

superiores de tecnologia; Redução das UCs do então ciclo básico e oferta a ser realizada 165 

nos dois primeiros termos; Adequação da carga-horária e inclusão de UCs específicas 166 

relacionadas diretamente à área de formação e ao perfil do egresso e oferta a partir dos 167 

primeiros termos; Inclusão de 03 disciplinas eletivas de 36h cada que favoreçam, a 168 

flexibilização do currículo e diferentes opções de trajetória formativa voltada para opção 169 

profissional do aluno; e Inclusão de Atividades Complementares que possibilitem 170 

maiores experiências inovadoras e importantes para a formação do profissional que 171 

extrapolam o espaço da sala de aula e incentivem vivências no âmbito da pesquisa e da 172 

extensão. 3.3. Apresentação de atualização do projeto pedagógico do curso Superior de 173 

Tecnologia em Informação em Saúde. A Profa. Rita Maria Lino Tarcia, Coordenadora do 174 

curso Superior de Tecnologia em Informação em Saúde expôs como alterações pontuais 175 

na matriz curricular, os seguintes itens: alterações de nomenclatura das UCs, 176 

movimentação de UCs nos Termos do curso, inclusão de UCs, junção ou 177 

desmembramento de UCs, alteração de carga-horária e mudança no tempo de 178 

formação. Justificativa para a solicitação: Frente aos apontamentos do relatório de 179 

avaliação de reconhecimento do curso pelo MEC/INEP e dos estudos apresentados pela 180 

Comissão de Reforma dos Cursos tecnológicos para adequação da matriz curricular ao 181 

perfil do egresso, propõe-se: Readequar o conteúdo ministrado nas UCs dos primeiros 182 

termos e cursadas de forma compartilhada (ciclo básico) às necessidades das UCs 183 

específicas (ciclo profissionalizante) que determinam o perfil tecnológico do egresso; 184 

Avaliar e adequar a carga-horária das UCs de acordo com os objetivos educacionais e 185 

com a ementas; Incluir UCs eletivas de modo a gerar maior flexibilização no currículo; e 186 

Flexibiliar e rever a existência de pré-requisitos, de modo a possibilitar a progressão do 187 

aluno, estimulando a continuidade de sua formação. Descrição detalhada da solicitação: 188 

Alteração do curso matutino para 3 anos; Diminuição da carga-horária do curso de modo 189 

a se aproximar da proposta contida nas diretrizes curriculares dos cursos superiores de 190 

tecnologia; Redução das UCs do então ciclo básico e oferta a ser realizada nos dois 191 

primeiros termos; Ampliação da carga-horária de UCs relacionadas diretamente à área 192 
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de formação e ao perfil do egresso e oferta a partir dos primeiros termos; Adequação 193 

da carga-horária e inclusão de UCs específicas relacionadas diretamente à área de 194 

formação e ao perfil do egresso e oferta a partir dos primeiros termos; Inclusão de 04 195 

disciplinas eletivas que favoreçam a flexibilização do currículo e diferentes opções de 196 

trajetória formativa voltada para opção profissional do aluno; Inclusão de UCs 197 

específicas da área de formação e da área de atuação profissional de modo a atualizar 198 

o currículo frente as constantes demandas da área de informática em Saúde; Inclusão 199 

de Atividades Complementares que possibilitem maior experiências inovadoras e 200 

importantes para a formação do profissional que extrapolam o espaço da sala de aula e 201 

incentivem vivências no âmbito da pesquisa e da extensão; Diminuição da carga-horária 202 

dos Estágios Supervisionados Curriculares. Após apresentação da atualização dos 203 

projetos pedagógicos dos 3 cursos de Tecnologias, foi aberto para discussão e ou 204 

esclarecimentos. Inicialmente o Prof. João Aléssio argumentou observar que não há 205 

mais um perfil único dos cursos de tecnologias da EPM e indagou se esta diferença se 206 

dá em função da modificação do conceito dos cursos; Manifestou-se também 207 

juntamente com a Profa. Anita preocupação da mudança de 04 anos para integral de 03 208 

anos e o Prof. Paulo Schor argumentou que é favorável a que o ciclo básico seja mais 209 

valorizado e a física seja uma UC não eletiva e sim obrigatória, incluída no conteúdo 210 

básico do curso. O Prof. Artur Rocha parabenizou às Profas. Kellen, Paula e Rita pelas 211 

alterações realizadas nos cursos de tecnologias e ressaltou que as mudanças sobretudo 212 

no curso de Radiologia foram extremamente discutidas no Departamento de 213 

Diagnóstico por Imagem e têm aprovação total do Departamento e tudo o que está 214 

sendo proposto é o mais adequado na visão do DDI. Com relação a proposta colocada 215 

pelo Prof. Paulo Schor a Profa. Kellen salientou que o conteúdo de física foi adequado 216 

dentro do profissionalizante. Já o Prof. Ricardo Artagiane argumentou ter observado que 217 

nos cursos de tecnologias apresentados não há uma inserção da Patologia em suas 218 

carga-horárias e se colocou à disposição para que a Patologia participe como eletiva. A 219 

Profa. Rita argumentou que com relação ao questionamento feito pelo Prof. João Aléssio 220 

no tocante ao perfil diferenciado dos cursos de tecnologias, olhando para as diretrizes 221 

curriculares o curso de tecnologia tem uma aproximação com a formação do profissional 222 

e do seu desempenho. A questão de ser período matutino ou integral não é uma 223 

definição de trajetória formativa, porque ela deve atender ao que a universidade tem 224 
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para oferecer para esta formação.  Argumento que temos sim espaços de práticas na 225 

Radiologia e na Oftalmologia e porque não estimular esse aluno a ficar mais na 226 

universidade para realizar essas vivências no espaço da instituição. O curso de 227 

Informática em Saúde neste momento, não têm condições de atender o aluno em 228 

período integral. Pode ser que daqui há alguns anos tenha no Departamento de 229 

Informática em Saúde um Laboratório de Tecnologia. A Profa. Vânia esclareceu que 230 

foram realizadas várias reuniões com os professores que compõem as atividades 231 

curriculares ministradas nos respectivos cursos. Na área de biológicas todos os docentes 232 

estavam presentes ou enviaram seus representantes, possibilitando discussões 233 

produtivas; na área de ciências exatas, docentes também tiveram participação 234 

expressiva, inclusive foi em reunião que surgiu a questão da física do corpo humano” e 235 

ainda a participação de docentes da área de humanidades, com um número não tão 236 

expressivo de presentes, mas posteriormente enviaram ementas e sugestões. A 237 

proposta apresentada pelas coordenadoras dos cursos de tecnologias está acordada 238 

com todos que se envolveram nesse processo de discussão e troca de idéias. Salientou 239 

que de fato ficou em aberto a questão da física e uma solicitação da Farmacologia 240 

integrar o 3º termo, porém não foi possível contemplar por conta da grade curricular. A 241 

Profa. Rita lembrou que é importante considerar que essas discussões se iniciaram em 242 

2012, nas mais diversas instâncias da graduação, portanto hoje, trata-se de uma 243 

consolidação daquele processo. A Profa. Elizabete Salvador argumentou que no caso da 244 

Informática é imprescindível que a programação e a computação iniciem no 1º ano. Há 245 

alunos se cotizando para fazer um curso de programação fora da EPM e isto é 246 

inadmissível. Há também hospitais onde os alunos estão estagiando, que pagam curso 247 

de programação para esses alunos, então sugere que a física seja mantida como eletiva 248 

para o curso de Tecnologia em Informática em Saúde. Estando todos suficientemente 249 

esclarecidos, a Profa. Emilia colocou em votação a alteração dos planos pedagógicos dos 250 

cursos de Tecnologias Oftálmica, em Radiologia e Informática em Saúde, os quais foram 251 

aprovados por unanimidade, com a ressalva de que os coordenadores de cursos irão, 252 

dentro do possível, estudar a possibilidade de fazer com que o curso de física do corpo 253 

humano seja introduzida dentro da carga-horária dos cursos, uma vez que ela já está 254 

configurada como eletiva.  3.4.Apresentação da atualização do projeto pedagógico do 255 

curso de Ciências Biológicas,  Modalidade Médica. A Profa. Silvia Saiuli Miki Ihara, 256 
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Coordenadora do curso de Biomedicina expôs como alterações pontuais na matriz 257 

curricular, os seguintes itens: Alterações de nomenclatura das UCs e Alteração na 258 

redação do texto, tendo a seguinte Justificativa para Solicitação:  atendendo às 259 

recomendações da Prograd, foi realizada uma revisão do PPC de 2014 com correções e 260 

atualizações. A alteração da nomenclatura da UC eletiva de “Estágio eletivo em análises 261 

clínicas ou disciplinas eletivas” para “Disciplinas ou estágios eletivos”, visa ampliar a 262 

possibilidade de inclusão de novas modalidades de eletivas. Descrição detalhada da 263 

solicitação: Realizada revisão do PPC com alterações na redação em referências 264 

bibliográficas, nomes de docentes e técnicos e acréscimo de informações obrigatórias, 265 

de acordo com orientações da Prograd. Não houve alteração na grade horária, nem no 266 

conteúdo programático; Alteração do nome da UC “Estágio eletivo em análises clínicas 267 

ou disciplinas eletivas” para “Disciplinas ou estágios eletivos”.  Colocada em votação a 268 

alteração do projeto apresentado, foi aprovado por unanimidade, com a ressalva de 269 

rever o termo “eletivo” e “atividades complementares”. 3.5. Apresentação de 270 

atualização do projeto pedagógico do curso de Fonoaudiologia. A Profa. Silvana 271 

Bommarito Monteiro, Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia agradeceu a 272 

colaboração das Profas. Raquel Furue e Ana Fischer, ex-coordenadora do curso de 273 

Fonoaudiologia. Em seguida expôs como alterações pontuais na matriz curricular, os 274 

seguintes itens: Mudança de nomenclatura de Disciplina (A,B,C,D,E e F); Mudança de 275 

Nomenclatura de Disciplina e de Ciclo; Inserção de conteúdos programáticos exigidos 276 

pelas novas diretrizes curriculares; Movimentação de disciplinas Intra-Termo no Curso; 277 

Movimentação de Disciplinas entre os Termos do Curso (A,B); Movimentação do Estágio 278 

de Atuação Conjunta; Adequação do Registro das atividades de extensão; Modificação 279 

da Disciplina (Moodle) e Definição da Área Verde. Justificativa para Solicitação: A 280 

solicitação das alterações na matriz curricular foi realizada para atender as novas 281 

diretrizes curriculares propostas pelo MEC e para adequação do Curso de 282 

Fonoaudiologia. Em virtude do adiantado da hora a Profa. Emilia indagou aos senhores 283 

conselheiros se havia alguma dúvida a ser esclarecida e em não havendo o documento 284 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade sem ressalvas. Devendo constar 285 

que a atualização dos projetos pedagógicos apresentados, estão disponíveis tanto nos 286 

arquivos da Diretoria da EPM quanto nos da Câmara de Graduação da EPM para quem 287 

desejar consultar. 4. Solicitação de Aprovação de Abertura de Concurso para Professor 288 
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Adjunto, do Departamento de Ginecologia, em decorrência da aposentadoria do Prof. 289 

Edmund Chada Baracat. Trata-se uma mudança da característica do concurso, abrindo 290 

o mesmo na área de Ginecologia/Mastologia – oncológia pélvica e não mais na de 291 

endoscopia. A abertura anterior estava em fase de edital, porém foi suspensa em virtude 292 

desta mudança, a qual foi aprovada “ad-referendum” em 02.08. p.p. Estando os 293 

senhores conselheiros de acordo, endossaram a aprovação. 5. Solicitação de Aprovação 294 

de Abertura de Concurso para Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia, 295 

Disciplina de Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, em decorrência da aposentadoria do 296 

Prof. Dr. Roberto Catani – 1 vaga de 40h. Estando os senhores conselheiros de acordo, 297 

aprovaram por unanimidade a referida abertura. 6. Solicitação de abertura de concurso 298 

para Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia, Disciplina de Cirurgia Torácica – 299 

20h, em decorrência da aposentadoria do Prof. Dr. Gilberto Kier. Cabe ressaltar que esta 300 

vaga é antiga. Na primeira abertura do concurso não houve candidatos aprovados. Na 301 

segunda abertura não houve inscritos e agora numa outra tentativa o Departamento 302 

está solicitando que o regime de trabalho ao invés de 40h seja de 20h. Tendo o assunto 303 

sido amplamente discutido os senhores conselheiros não aprovaram a abertura em 20h 304 

e reencaminharam ao Departamento de Cirurgia para que a abertura tenha como pré-305 

requisito o título de Mestrado. 7. Foi aprovada a Alteração de Banca Examinadora para 306 

o concurso de Professor Adjunto do Departamento de Oftalmologia: candidatos 307 

inscritos: Filipe de Oliveira e Mirella Telles Salgueiro Barboni. (“ad-referendum”). 308 

Presidente: Prof. Dr. Mauro Silveira de Queiroz Campos, Professor Adjunto do 309 

Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da UNIFESP. Membros: Profa. Dra. 310 

Eliane Beraldi Ribeiro – Professora Titular do Departamento de Fisiologia da UNIFESP; 311 

Prof. Dr. Walton Nosé, Professor Adjunto do Departamento de Oftalmologia e Ciências 312 

Visuais da UNIFESP; Prof. Dr. João Marcello Fortes Furtado, Professor Doutor do 313 

Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da 314 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP; Prof. Dr. Galton Carvalho Vasconcelos, 315 

Professor Adjunto do Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de Minas 316 

Gerais; Prof. Dr. Mario Luiz Monteiro, Professor Assistente do Departamento de 317 

Oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP; Membros Suplentes: Profa. Dra. 318 

Guacyara da Motta, Professora Associada do Departamento de Bioquímica da UNIFESP; 319 

Prof. Dr. Paulo Bandiera Paiva, Professor Titular do Departamento de Informática em 320 
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Saúde da EPM/UNIFESP; Prof. Dr. Eduardo Melani Rocha, Professor da Disciplina de 321 

Oftalmologia da USP; Prof. Dr. André Márcio Vieira Messias, Professor Doutor do 322 

Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da 323 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto; Profa. Dra. Suzana Matayoshi, Professora 324 

Associada da Disciplina de Oftalmologia da Faculdade de Medicina da USP; Profa Dra. 325 

Joyce Hisae Yamamoto, Professor Colaborador do Departamento de Oftalmologia e 326 

Otorrinolaringologia da USP; Prof. Dr. Ralph Cohen, Professor Adjunto do Departamento 327 

de Oftalmologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 8. 328 

Aprovação de Banca Examinadora – Processo Seletivo Simplificado do Departamento 329 

de Fisiologia/Neurofisiologia. Candidatos inscritos: Jackeline Moraes Malheiros, Diana 330 

Rezende de Toledo, José Eduardo Peixoto Santos, Raffaela Silvestre Ignarro, Ricardo 331 

Monezzi Julião de Oliveira, Daniella Sabino Battagello e Gabriel Natan de Souza Pires.  332 

(aprovada “ad-referendum”). Presidente: Prof. Dr. Ricardo Maio Arida, Professor 333 

Associado do Departamento de Fisiologia da EPM/UNIFESP. Membros titulares: Profa. 334 

Dra. Marimélia Porcionatto, Professora Associada do Departamento de Bioquímica da 335 

UNIFESP; Profa. Dra. Regina Claudia Barbosa da Silva, Professora Adjunta do 336 

Departamento de Biociências da EPM/UNIFESP; Profa. Dra. Roberta Monterazzo 337 

Cysneiros, Professora Adjunta Associada do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios 338 

do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Membros Suplentes: 339 

Profa. Dra. Isabel Hartmann Quadros, Professora Adjunta do Departamento de 340 

Psicobiologia da EPM/UNIFESP; e Prof. Dr. Fábio Marques Simões de Souza, Professor 341 

Adjunto da Disciplina de Neurociência Teórica e Computacional da Universidade Federal 342 

do ABC. Cabe ressaltar que a Profa. Emilia expôs que o concurso se realizará em janeiro, 343 

porém o tempo de afastamento da docente do departamento de Fisiologia se encerrará 344 

em fevereiro de 2017. Tentou falar com a Profa. Eliane Beraldi, chefe do Departamento 345 

para saber se é intenção da afastada prorrogar o prazo de seu afastamento, mas não 346 

conseguiu contato por ela estar em férias fora do país. De qualquer forma está aprovada 347 

“ad-referendum”. 9. Homologação de Títulos de Professor Afiliado. No dia 20.07 a 348 

Comissão para Concessão de Título de Professor Afiliado, reuni-se para entrevistar os 349 

candidatos ao Título de Professor Afiliado, onde estiveram presentes nesta reunião a 350 

Profa. Ana Luiza Godoy, Luiz Roberto Ramos, Paulo Schor, Roseli Giudici e Sergio Ajzen. 351 

Foram indicados para deliberação em Congregação os seguintes candidatos de acordo 352 
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com as seguintes modalidades: Concessão/Ensino/Pesquisa: Rui Monteiro de Barros 353 

Maciel – Medicina/Endocrinologia; Miguel Noel Nascentes Burnier Jr. – Oftalmologia. 354 

Concessão/Ensino/Assistencial: Alvaro Pulchinelli Jr. -  Medicina/Medicina Laboratorial; 355 

Andrea de Abreu Feijó de Mello – Psiquiatria; Dante Mário Langhi Jr – Oncologia e 356 

Tammy Hentona Osaki – Oftalmologia. Tendo os senhores conselheiros recebido a 357 

cédula de votação, aprovaram a concessão dos títulos para todos candidatos. Nada mais 358 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Para constar, eu Márcia Grijol, secretária 359 

Executiva da Diretora, redigi a presente ata, a qual achada conforme, será assinada pela 360 

Profa. Emilia Inoue Sato, Presidente da Congregação e por mim. 361 


