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ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE
IMAGENS MÉDICAS, HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA CLÍNICA REALIZADA NO
DIA 21 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 12h, 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, Valdair Francisco Muglia, João Kazuyuki Kajiwara, Leandro Machado Colli,
Lauro Wichert-Ana, Lorena Lôbo de Figueiredo Pontes, Renato Luiz Guerino Cunha e
Acadêmico Guilherme Kauas Dossi. Justificou a ausência da Profa. Dra. Fernanda
Maris Peria. Secretariou a reunião a Sra. Maria Cristina Furlan, Secretária deste
Departamento. I. EXPEDIENTE: 1. Aprovação da Ata da 20ª Sessão Ordinária
realizada no dia 21/09/2021. Aprovada. 2. Comunicações do Senhor Presidente:
2.1. No dia 30/09/2021, no horário das 9 às 16 horas haverá Eleição para escolha de
um representante e respectivo Suplente da categoria dos Servidores Técnicos e
Administrativos junto ao Conselho deste Departamento, pelo Sistema de Votação
Eletrônico Hélios, tendo como candidata única à eleição a servidora Josiane Lilian dos
Santos Schiavinato. 2.2. Recebemos o Of.Circ.CEUA/002/FMRP-USP/01092021 sobre
o novo formulário eletrônico de submissão de Projetos de Pesquisa/Ensino para
análise pela CEUAS/FMRP-USP, será disponibilizado através do link:https://ceuadev.imt.usp.br, a partir de 04/10/2021. 2.3. A Sala 739 deste Departamento está
disponível para agendamento de aulas. Ela possui aparelho de televisão, computador,
câmera e cabo HDMI para ligar aparelho notebook. Os agendamentos devem ser
efetuados nas Secretarias do Departamento, Oncologia Clínica e Imagens Médicas.
2.4. Na Avaliação da Progressão Horizontal da Carreira Docente este Departamento
teve cinco candidatos, 01 professor doutor e 4 professores associados, todos foram
recomendados pelo Departamento e Congregação como

prioridade 1 e foram

aprovados na CAD, Comissão Central de Avaliação para Progressão de Nível Carreira,
sendo os quatro professores associados com prioridade 3, com relatórios positivos e
desempenho acadêmico para o associado 3. Entretanto, na USP não houve
progressão de professor associado 1 para professor associado 3, apenas professor
associado 1 para professor associado 2 e professor associado 2 para professor
associado 3. Aproximadamente 600 docentes associados da USP com recomendações
pelas Congregações da progressão de professor associado 1 para professor associado
3, não foram aceitas pela CAD, definindo falta de critério das unidades e decidindo por
unanimidade para a progressão de professor associado 01 para 02. Disse que há
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espaço para recursos coletivos ou individuais, os candidatos deste Departamento
possuem mérito para efetuar o recurso individual. Referiu que o Prof. Lauro WichertAna solicitou os dados da avaliação internamente para efetuar o recurso individual. O
Departamento está à disposição para auxiliar os docentes e entregar as informações
da avaliação. O Prof. Lauro agradeceu o apoio do Departamento e informou ter enviado
o seu recurso à CAD, com cópia para Diretoria, Departamento e disponibilizou o
documento aos docentes. 3. Comunicações da Comissão de Graduação: A Profa.
Dra. Fabíola Traina disse que a Comissão de Graduação RIO está acompanhando o
processo do novo currículo do Curso Medicina. Foi solicitado aos Profs. Júlio Moriguti e
Alessandra Cristina Marcolin que apresentem ao Departamento esclarecimentos da
proposta sobre o assunto. Participou de reunião do grupo do Internato com a Profa.
Dra. Alessandra Cristina Marcolin e a Profa. Dra. Nereira Kilza da Costa Lima, sendo
apresentada proposta do quarto ano do curso de medicina. Referiu que sem a visão
dos cenários do 4º, 5º e 6º anos, a Comissão de Graduação não pode se posicionar
sobre o assunto. O Senhor Presidente informou que o Departamento e Conselho estão
de acordo para a apresentação do assunto. 4. Comunicações da Comissão de PósGraduação e Pesquisa: O Prof. Dr. Valdair Francisco Muglia informou que na reunião
da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa discutiu o planejamento do Rio Retreat. e
decidiu que a data do evento será no dia 23/10/2021, sábado, com realização
presencial no Hemocentro. Está sendo providenciado: reserva de salas e do anfiteatro;
coffee break para 22 pessoas; definir o programa do evento para providências do folder
digital. A Profa. Lorena comentou que na programação do evento terá breve
apresentação da atividade de pesquisa de cada participante. Falou com o Prof. Roberto
Passeto Falcão sobre o evento e o mesmo não participará presencialmente. A seguir,
solicitou ao Senhor Presidente que converse com os Profs. Marco Antônio Zago e
Dimas Tadeu Covas sobre a participação deles no evento. O Prof. Antônio Carlos dos
Santos indagou se seria possível a comunicação presencial e com outras pessoas à
distância utilizadas nas defesas de teses da pós-graduação da FMRP-USP. A Profa.
Lorena referiu que poderá ser viabilizado apenas na parte inicial do evento, porque na
interação terá a participação de grupos e troca de salas. 5. Comunicações da
Comissão de Cultura e Extensão: O Prof. Dr. Lauro Wichert-Ana informou que nos
dias 25 e 26/11/2021 será realizado o I Congresso de Cultura e Extensão da
Universidade de São Paulo, on-line. O prazo de submissão dos trabalhos será no
período de 22/09/2021 a 18/10/2021. 6. Palavra aos Conselheiros: 6.1. O Prof. Jorge
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Elias comentou ter enviado e-mail aos docentes que participaram do processo de
Avaliação da Progressão Horizontal da Carreira Docente, na situação de avaliação de
professor associado 1 para professor associado 3, porque percebeu uma variação
muito grande de pessoas atentas, participando do CTA e Congregação e outros
colegas distantes. Disse que não escreveu no e-mail que para a FMRP seria melhor
que todos que não foram aprovados enviassem o recurso à CAD. Se tivéssemos
aprovação de 100% seria o ideal ou de 1 ou 2, traria também um diferencial na
avaliação, ficou nítido que não houve avaliação, houve uma decisão frente ao
processo. Citou três possibilidades para os docentes: não enviar o recurso; enviar e
não ser acolhido; quem enviar depende do volume de recursos que receberem tem
chance de ser acolhido. 6.2. Solicitou adiantar a palavra sobre a Livre Docência de
2022, que está na ordem do dia. Informou que não levou o assunto para discussão na
reunião da Divisão. Entende que não deverá mudar o Programa da LD da Divisão de
Imagens. Caso seja necessário levará o assunto à reunião amanhã. 6.3. O Prof. Dr.
Rodrigo do Tocantins Calado de Saloma Rodrigues solicitou a palavra como membro
do Conselho. A seguir, discorreu sobre a situação da CAPES a presidente da CAPES
destitui o Conselho Técnico Científico de Ensino Superior alegando irregularidades
naquele Conselho. Em reunião tediosa com o Procurador Federal foi comentado que
todas as decisões estavam contaminadas por conta da irregularidade. Votaram nos
candidatos naquela semana, os quais são os mesmos, apenas um candidato saiu. Foi
aberta a possibilidade de convalidar todas as decisões ou não; recursos de todos os
programas que foram prejudicados; as propostas novos cursos PG, em especial aos
cursos EAD e todos que foram negados desde 2018, O recurso deverá ser enviado
direto à Presidência. A ficha de Avaliação e o Qualis foram questionados pelo CTC.. É
decisão do Coordenador de Área usar o Qualis de referência. A ideia é que a avaliação
seja informativa para valorizar os programas com maior feedback possível e ações
positivas, conforme foi planejado. O Prof. Jorge Elias Júnior informou ter recebido email do Coordenador da Medicina I solicitando indicação de nomes para participar
como consultor do programa. O Prof. Rodrigo informou que os indicados não podem ter
sido coordenadores ou vice- coordenadores de nenhuma área nos últimos 12 meses. 1.
II. ORDEM DO DIA: 1. FÉRIAS: 1.1. Homologação do pedido de férias da Profa. Dra.
Fernanda Maris Peria 20 dias do exercício de 2022, no período de 03 a 25/01/2022.
Homologado. 2. DA FACULDADE DE MEDICINA: 2.1. Programas de disciplinas ou
conjunto de disciplinas e o “modus faciendi” das provas práticas que servirão de base
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para os concursos de Livre-Docência em 2022. O Senhor Presidente comunicou ter
recebido

Of.Circ.ATAc.07222021/FMRP/26.08.2021

do

Diretor

da

FMRP-USP

informando que no mês de dezembro a Congregação deverá aprovar os programas
das disciplinas ou conjunto de disciplinas sob a responsabilidade de cada
Departamento e que servirão de base para os concursos de Livre-Docência a serem
realizados no ano subsequente (inscrições em março e agosto de 2022). As propostas
para abertura do concurso deverão ser acompanhadas dos programas das disciplinas
que servirão de base ao concurso com explicitação da matéria e o modus faciendi da
prova prática. A seguir, foram apresentados os programas e modus faciendi das
Divisões de Oncologia Clínica, Hematologia e Imagens Médicas para o concurso de
Livre-Docência de 2022. Em discussão foi sugerido alterar os programas de LivreDocência das Divisões de Hematologia e Hemoterapia e Imagens Médicas que
transcrevo na íntegra: “PROGRAMA DE LIVRE DOCÊNCIA DIVISÃO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA – 2022. Tópicos da área de conhecimento de
Hematologia e Hemoterapia, incluindo os tópicos abordados no Programa da Disciplina
RCG0448 Hematologia e Hemoterapia. 1. Reações transfusionais agudas e tardias; 2.
Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento de hemoglobinopatias; 3. Fisiopatologia, diagnóstico e
tratamento das anemias carenciais; 4. Distúrbios do metabolismo do ferro; 5. Fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento de distúrbios da hemostasia primária; 6. Avaliação laboratorial da
hemostasia; 7. Mecanismos de falência da célula-tronco hematopoética; 8. Fisiopatologia,
diagnóstico e tratamento das neoplasias mieloproliferativas BCR-ABL1-negativas; 9. Terapias
celulares para neoplasias hematológicas; 10. Complicações do transplante alogênico de célulastronco hematopoéticas; 11. Diagnóstico diferencial de neoplasia linfoide B madura; 12.
Fisiopatologia, diagnóstico e tratamento da leucemia promielocítica aguda. PROGRAMA
BASEADO NAS DICIPLINAS RCG0381 NOÇÕES BÁSICAS DE DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM E RCG0498 MEDICINA NUCLEAR E IMAGEM MOLECULAR EM
NEUROCIÊNCIAS. 1. Formação da Imagem em Medicina Nuclear: aquisição, processamento
e interpretação das imagens; 2. Avanços e contribuições da neuroimagem híbrida em medicina
nuclear; 3. Medicina Nuclear: princípios de imagem molecular e de radiofarmácia em
neurociências; 4. Neuroanatomia seccional em medicina nuclear; 5. Imagens de medicina nuclear
nas doenças cerebrovasculares; 6. Imagens de medicina nuclear em epilepsia; 7. Imagens de
medicina nuclear nas demências; 8. Imagens de medicina nuclear nos distúrbios extrapiramidais;
9. Imagens de medicina nuclear nas doenças neuroinflamatórias; 10. Imagens de medicina
nuclear nas doenças psiquiátricas; 11. Imagens de medicina nuclear na dependência química; 12.
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Imagens de medicina nuclear nos distúrbios neuropediátricos e do desenvolvimento; 13. Imagens
de medicina nuclear em neuro-oncologia; 14. Imagens de medicina nuclear na avaliação e
desenvolvimento de novas drogas". Em votação os Programas das Divisões de Imagens
Médicas, Hematologia e Hemoterapia e Oncologia Clínica para o Concurso de LivreDocência de 2022 foram aprovados por unanimidade. 2.2 .Sugestão de nomes para
compor a Comissão Coordenadora do Curso de Informática Biomédica da FMRP-USP,
devido ao término do mandato das Profas. Dras. Silvana Giuliatti e Gleici da Silva
Castro Perdoná, membros titular e suplente, respectivamente. Em discussão foi
sugerida a recondução dos nomes das Profas. Dras. Silvana Giuliatti e Gleici da Silva
Castro Perdoná como membro titular e suplente, respectivamente, para compor a
referida Comissão, sendo aprovado por unanimidade. 2.3. Sugestão de nomes para
compor a Comissão Coordenadora do Curso de Fonoaudiologia da FMRP-USP, devido
ao término do mandato das Profas. Dras. Marisa Tomoe Hebihara Fukuda e Sthella
Zanchetta, e do Prof. Dr. Eduardo Takana Massuda, membros titulares e Profas. Dras.
Adriana Ribeiro Tavares Anastácio e Ana Cláudia Mirândola Barbosa Reis, e do Prof.
Dr. João Marcello Fórtes Furtado, respectivos membros suplente. Em discussão e
votação decidiu-se apoiar as indicações encaminhadas pela Comissão Coordenadora
do Curso de Fonoaudiologia da FMRP-USP. Nada mais havendo a tratar o Senhor
Presidente encerrou a reunião às 13h08min. Ribeirão Preto, 21 de setembro de 2021.
Prof. Dr. Rodrigo do Tocantins Calado De Saloma Rodrigues
Chefe do Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica.

