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14 - Boletim da FCM

no campus

1- A FCM homenageou docentes e funcionários 
aposentados entre abril de 2014 e maio de 2015, como 
parte das atividades anuais do Projeto “Memórias 
FCM”, que registra a memória da instituição por meio 
dos depoimentos dos servidores.
 
2 - Os 22 novos representantes docentes eleitos para o 
Conselho Universitário da Unicamp tomaram posse 
para mandato de dois anos (2015-2017). Pela FCM, 
foram eleitos os professores: Francisco Aoki, Paulo 
Velho, Luiz Carlos Zeferino, Mario Saad, Manoel Bertolo, 
Rosana Onocko, Marco Antônio de Carvalho e Plínio 
Trabasso.

3 - Sucesso de público, o show do músico Antonio 
Nóbrega realizado no Auditório da FCM, em parceria 
com o Instituto de Artes (IA) e a Intermedia Eventos, 
teve ingressos esgotados em menos de duas horas.

4 - A professora Maria Francisca Colella dos Santos, do 
curso de graduação em Fonoaudiologia, assumiu o 
cargo de primeira tesoureira da Academia Brasileira 
de Audiologia (ABA), para o biênio 2015-2017. A 
cerimônia contou com a participação de Christiane 
Marques do Couto, coordenadora da graduação em 
Fonoaudiologia da FCM e secretária da ABA. 

5 - O médico radiologista Nelson Caserta, docente do 
Departamento de Radiologia da FCM, foi nomeado 
representante da Sociedade Europeia de Radiologia 
Gastrointestinal e Abdominal (ESGAR), no Brasil, para 
mandato de dois anos.

6 - O médico sanitarista Gastão Wagner de Sousa 
Campos, professor titular do Departamento de Saúde 
Coletiva FCM, foi eleito presidente da Associação 
Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), para o mandato 
de três anos (2015-2018).

7 - O médico infectologista e professor do Departamento 
de Saúde Coletiva FCM, Paulo Roberto de Madureira, 
ficou em segundo lugar na Feira Literária Internacional 
de Paraty de 2015 com o poema DNA.

8 - O Departamento de Cirurgia da FCM aprovou cinco 
novos livres docentes em três concursos realizados, 
num prazo de 20 dias. O título de livre docente foi 
obtido pelos médicos: Adriano Fregonesi, Gustavo 
Pereira Fraga, Marcelo Lopes de Lima, Raquel Franco 
Leal e Wagner Eduardo Matheus.
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