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ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE
IMAGENS MÉDICAS, HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA CLÍNICA REALIZADA NO
DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020, ÀS 12h10min, POR VIDEOCONFERÊNCIA,
PRESIDIDA PELO PROF. DR. RODRIGO DO TOCANTINS CALADO DE SALOMA
RODRIGUES.
Presentes: Profs. Drs. Rodrigo do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues
(Presidente), Antônio Carlos dos Santos (Vice-Presidente), Jorge Elias Júnior, Fabíola
Traina, Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques, Valdair Francisco Muglia, Lauro
Wichert Ana, Fernanda Maris Peria, Leandro Machado Colli, Lorena Lôbo de
Figueiredo Pontes, João Kazuyuki Kajiwara, Renato Luiz Guerino Cunha, Acadêmicos
Letícia Helena Kaço do Carmo (Representante) e Bruno César Petroski Moraes
(Suplente). Secretariou a reunião a Sra. Maria Cristina Furlan, Secretária deste
Departamento. I. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata da 11ª Sessão Ordinária
realizada no dia 13/10/2020. Aprovada. 2. Comunicações do Senhor Presidente:
2.1. Recebeu Ofício Circ.GVR 11/2020 DE 27/10/2020 sobre prorrogação de contrato
Professores vinculada ao PART – Programa de Atração de Retenção de Talentos, pelo
período de mais um ano, desde que tenham a aprovação do relatório do período. 2.2.
Recebeu a Atualização do Plano USP para o retorno gradual das atividades
presenciais, 7º documento GTPRAA - 2020 de 27/10/2020, com retomada a partir de
06/11/2020. A data de retorno às atividades foi alterada para 16/11/2020. O plano
estabelece o retorno compulsório para a maioria dos servidores. Todas as atividades da
USP devem ser retomadas laboratórios, administração com 20% de servidores em
cada área. Serão organizados grupos ou bolhas sanitárias por semana, quando o
grupo trabalhara somente uma semana completa do mês de forma presencial, ou
garantindo o número total de horas mensais no trabalho presencial, que corresponda
ao equivalente de ao menos um dia de trabalho por semana. Os servidores da área da
saúde e os técnicos de laboratórios, em especial no atendimento de pesquisa,
permanecem com as orientações anteriores, podendo ultrapassar o limite indicado
nesse documento. O número total de servidores técnicos e administrativos que deverão
atuar presencialmente aumentará gradual e progressivamente de acordo com as fases
do Plano. Os dias de trabalho presencial deverão ser registrados no registro eletrônico
de ponto. Os servidores em condições clínicas de risco devem comprovar sua condição
de saúde por meio de atestado médico de entidade pública ou privada, com o devido
detalhamento e emitido há, no máximo, um ano. 2.3. Atualização do Plano USP de
Testagem e outras Ações. Nesse momento em que a Universidade de São Paulo
retoma parcialmente as suas atividades presenciais, o GT PRAA-2020 propõe a
implantação imediata, em conjunto com a Superintendência da Saúde e o Hospital
Universitário, de três ações: a. criação do Plantão Covid-19 no Hospital Universitário; b.
testagem sorológica, que comporá um inquérito epidemiológico por campus, e c. teste
RT-PCR para servidores sintomáticos e contactantes após avaliação clínica. Outra
ação envolve o acompanhamento de sintomas da Covid-19 por meio de um aplicativo.
A negociação está em andamento e espera-se oferecer a comunidade universitária em
breve. Nos campi do interior, a testagem sorológica estará a cargo de uma prestadora
de serviço que fará a coleta. No Campus de Ribeirão Preto a coleta será no período de
9 a 13/11/2020 no horário das 9 às 17 horas. 2.4. Recebeu Ofício HCRP 2078/2020 –
seleção para complementação especializada 2021, (número de vagas e programa);
Médicos Adidos número de vagas e programas a serem disponibilizados. Prazo
resposta: 16/11/2020. 2.5. Congratulou o Prof. Dr. Daniel Giansante Abud por sua
participação de matéria jornalística no Fantástico de domingo. A divulgação científica
das atividades da FMRP é fundamental e faz parte dos objetivos da USP. 2.6.
Cumprimentou o Prof. Dr. Leandro Machado Colli, que foi agraciado com o “Royal
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Society-Newton Advanced Fellowship” do Newton Fund. do Reino Unido. 2.7. Três
professores do Departamento (DTC, RLC, RTC) foram agraciados com financiamento
do DECIT-CNPq para Terapias Avançadas (edital 26/2020), totalizando quase R$ 3
milhões de reais. 2.8. FMRP-USP lança segunda campanha sobre direitos humanos no
ambiente acadêmico. 2.9. Recebeu e-mail da Assistente Acadêmico da FMRP-USP
comunicando que a Diretoria indicou a Profa. Dra. Gleice da Silva Castro Perdoná para
integrar o Comitê de Ética em Pesquisa da EERP. 3. Comunicações da Comissão de
Graduação: A Profa. Dra. Fernanda Maris Peria, Presidente da Comissão de
Graduação informou que esta Comissão se reuniu no dia 04/11/2020, para discutir o
Edital e critérios de avaliação para o currículo Monitoria 2021. Referiu que o Prof. Dr.
Marcel Koenigkam Santos não irá oferecer disciplina para monitoria em 2021. Esta
Comissão solicitará ao Monitor Oficial de 2020, um relatório circunstanciado referente
às atividades desenvolvidas, no período de 01/03 a 30/11/2020. O relatório deverá ser
assinado pelo interessado e pelo tutor responsável, com prazo de entrega em
10/12/2020. Os Monitores Voluntários de 2020 serão consultados quanto o interesse
em receber o certificado de Monitoria Voluntária, a ser emitido pela Comissão de
Graduação e a Chefia deste Departamento. Os interessados deverão apresentar até
14/12/2020, um breve relatório compilando as atividades desenvolvidas, no período de
01/03 a 30/11/2020, com assinatura do aluno e o seu respectivo tutor. A Comissão
discutiu também sobre o oferecimento de vagas para estágios de alunos de outras
instituições para o 2º semestre de 2021. Foi sugerido não oferecer vagas,
excepcionalmente, em decorrência da pandemia SARS CIV-2. 4. Comunicações da
Comissão de Pós-Graduação: O Prof. Dr. Valdair Francisco Múglia comunicou que o
Prof. Dr. Daniel Giansante Abud apresentou o tema: "Thrombectomy for Stroke in the
Public Helath Care System of Brazil", pelos Profs. Drs. Daniel Giansant Abud e Otávio
Marques Pontes Neto, na reunião de pesquisa RIO RESEARCH, no dia 12/11/2020,
quinta-feira, no horário das 12h30min às 13h30min horas, por videoconferência.
Referiu que está em entendimento com o Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas para
apresentação de tema na próxima reunião prevista para o dia 03/12/2020. 5.
Comunicações da Comissão de Extensão: O Prof. Dr. Lauro Wichert Ana,
Presidente da Comissão de Extensão deste Departamento solicitou divulgar aos
docentes deste Departamento o convite da Pós-Graduação de Cultura e Extensão
Universitária da USP para participar do Apolo’s Day para apresentação virtual do
Módulo de Atividades de Cultura e Extensão, no dia 15/11/2020, no horário das 10 às
12 horas. 6. Palavra aos Conselheiros: 6.1. O Prof. Dr. Paulo Mazzoncini de Azevedo
Marques comunicou que a PORTARIA PRPG Nº 28/2020, de 14 de outubro de 2020
divulgou o resultado do “Prêmio Tese Destaque USP 9ª Edição”, Grande Área –
Engenharia com o Tema: “Arcabouço para classificação, recuperação por conteúdo e
radiômica de imagens médicas: uma investigação de biomarcadores quantitativos para
o câncer de pulmão” Autor: José Raniery Ferreira Júnior Programa: Bioengenharia
(EESC/FMRP/IQSC) Orientador: Paulo Mazzoncini de Azevedo Marques. O Prof. Dr.
Lauro Wichert Ana disse que participou da Comissão de Seleção deste trabalho
científico, sendo classificado em primeiro lugar. A seguir, o Senhor Presidente
parabenizou o autor e o orientador do referido trabalho. II. ORDEM DO DIA: 1.
FÉRIAS: 1.1. Homologação do pedido de férias da Profa. Dra. Angela Delete Belucci
30 dias do exercício de 2020, no período de 16/11 a 15/12/2020. Homologado. 1.2.
Homologação do pedido de férias do Prof. Dr. Lauro Wichert Ana 15 dias do exercício
de 2020, no período de 04 a 18/01/2021. Homologado. 1.3. Homologação do pedido
de férias da Profa. Dra. Fabíola Traina 10 dias do exercício de 2020, no período de 14
a 23/12/2020. Homologado. 1.4. Homologação do pedido de férias do Prof. Dr. Valdair
Francisco Muglia 15 dias do exercício de 2019, no período de 11 a 25/01/2020.
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Homologado. 2. DA FACULDADE DE MEDICINA: 2.1. Edital para Monitoria 2021 do
Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica. Trata-se da
apreciação do Edital para Monitoria 2021 deste Departamento. A Profa. Dra. Fernanda
Maris Peria disse que a Comissão de Graduação deste Departamento decidiu manter o
número de vagas da Monitoria Oficial (1 vaga) e Voluntária (sem limite) e serão
oferecidas as Disciplinas RCG0448 – Hematologia e Hemoterapia e RCG0456 –
Oncologia Clínica. A inscrição para Monitoria será on-line, no período de 16/11 a
14/12/2020 e a documentação deverá ser enviada em formato pdf para o e-mail:
rio@fmrp.usp.br. O resultado será divulgado dia 14/12/2020, a partir das 9 horas,
sendo informado através de e-mail enviado aos alunos inscritos e respectivos
orientadores. Foram inseridos os seguintes itens nos critérios de seleção: ITEM 1:
Média ponderada de notas do estudante segundo o Histórico Escolar atualizado
entregue no momento da inscrição (peso 3); ITEM 2: Pontuação do aluno no Currículo
Lattes Atualizado entregue no momento da inscrição, segundo os seguintes critérios:
(peso 4); ITEM 3: Carta de Intenções, a qual deve ser escrita de próprio punho e
limitar-se a uma página, pontuando de 0 a 10 (peso 3). A carta de intenções é um
documento formal onde o estudante deve fazer uma breve apresentação de sua
trajetória acadêmica, pontuar de forma clara e objetiva as atividades que propõe
realizar como Monitor em comum acordo com seu orientador e, por fim, ressaltar quais
as contribuições esperadas do ponto de vista acadêmico e pessoal. Em discussão e
votação o referido Edital foi aprovado por unanimidade. 2.2. Vagas de estágio para o 2º
semestre de 2021, aos alunos de outras instituições nacionais e internacionais. O
Senhor Presidente referiu ter encaminhado à Comissão de Graduação deste
Departamento a consulta da Seção de Apoio Acadêmico sobre o oferecimento de
vagas de estágio para o 2º semestre de 2021, aos alunos de outras instituições
nacionais e internacionais. A Comissão de Graduação sugeriu não oferecer vagas,
excepcionalmente, em decorrência da pandemia SARS CIV-2. Em discussão e votação
a referida sugestão teve aprovação unânime. 2.3. Proposta de reforma e adequação
das salas 730 e 739 do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia
Clínica. O Senhor Presidente informou que as salas 730 e 739 serão readequadas. O
valor da reforma foi estimado em 37 mil reais. Serão utilizados recursos da Fundação
Hemocentro para as despesas de infraestrutura e recursos da Chefia deste
Departamento gerenciados pela FMRP-USP para aquisição de um aparelho Smart TV
e dois aparelhos de ar condicionado. Serão adquiridas mesas em formato de trapézio
com desmontagem após a utilização. Foi comprado um microfone para a sala 730.
Foram afixadas as placas de identificação das salas do Departamento. Em discussão a
Profa. Dra. Fernanda Maris Peria solicitou que seja substituído o bebedouro em frente
ao elevador 7. O Prof. Dr. Jorge Elias Júnior sugeriu que a Chefia informe à
FMRP-USP sobre o investimento deste Departamento para as atividades didáticas da
graduação. 2.4. Discussão para aprimoramento do Biobanco da FMRP-USP. O Senhor
Presidente informou que os Profs. Antônio Carlos dos Santos, Fabíola Traina e
Leandro Colli Machado solicitaram inserir na pauta para discussão o aprimoramento do
Biobanco da FMRP-USP. Em discussão foram citados: problemas de entendimento
restrito nos grupos de pesquisa; dificuldade no equilíbrio pessoal e institucional;
garantir amostras de qualidade para a pesquisa; os biobancos são reservatórios de
longa duração, cujos materiais armazenados podem ser utilizados em várias
pesquisas, e ficam sob a responsabilidade da instituição; os biorrepositórios são
reservatórios de curta duração, cujos materiais são utilizados em pesquisas específicas
e ficam sob a responsabilidade do pesquisador; o consentimento prévio, livre e
esclarecido, do participante, com a aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da
instituição onde o material será armazenado; qualificação da informação relacionada às
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amostras; falta de qualidade na identificação após rastreamento. A seguir, o Senhor
Presidente sugeriu criar menos anticorpos e iniciar grandes projetos institucionais para
que progressivamente os pesquisadores possam se agregar participando do Biobanco.
Citou os seguintes exemplos: 1. Amostras de Feldman identificação de diabetes e
hipertensão; 2. Segmento de Câncer de mama em Mulheres. 3. Identificação do
Transplante Hepático. Sugeriu-se que a FMRP-USP promova processo de atualização
através de um vídeo institucional aos usuários e docentes para mostrar qual o impacto
do Biobanco em outras instituições. 3. DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS: 3.1. Seleção de
Estágio Complementação Especializada HCRP – Divisão de Imagens Médicas.
Trata-se da apreciação das informações sobre seleção de estágio complementação
especializada do HCRP em 2021, junto á Divisão de Imagens Médicas. Serão
oferecidas as seguintes especialidades: Diagnóstico por imagem do abdome e pelve;
Imagem cardiotorácica; Imagem da mama; Diagnóstico por imagem em sistema
musculoesquelético; Neurradiologia intervencionista e radiologia intervencionista;
Imagem em Odontologia (Odontorradiologia); Imagem torácica e cardiovascular e
Neurorradiologia diagnóstica. A seleção será através de prova teórica dissertativa.
Haverá entrevista com avaliação de currículum vitae. A data da prova está predefinida
para o dia 15/12/2020, às 08h30min horas, com entrevistas, a seguir. A data será
confirmada até 16/11/2020, a Seção responsável. Foi solicitado, também, que conste
no edital do concurso o link para a página do departamento, em que constaram os
documentos com as descrições dos estágios e dos critérios, do processo seletivo,
incluindo a bibliografia de estudo. Em discussão as referidas informações foram
aprovadas por unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente encerrou
a reunião às 13h50min. Ribeirão Preto, 10 de novembro de 2020.

Prof. Dr. Rodrigo do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues
Chefe do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica

