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para o desenvolvimento da medicina nacional.
Para estarem ao meu lado, convidei três colegas de

vida com uma formação gratuita e de excelência.
Ao investir no Fundo, você contribui diretamente para a

muita confiança: Henrique Tibucheski, tesoureiro da

continuidade da história de sucesso da FMUSP, apoiando

AAAOC na minha diretoria e que, por isso, agregaria com

a incorporação de novas ferramentas pedagógicas, a

sua experiência em finanças; João Cortez, dropout do ITA,

formação de novos talentos, a melhoria de laboratórios

cuja cabeça de engenheiro e de entusiasta de investi-

de pesquisa, o estímulo à produção científica e à

mentos nos seria de grande ajuda; e Cauê Bueno, funda-

inovação, o desenvolvimento de atividades esportivas

dor do Hackmed e que está à frente do seu tempo quan-

e de trabalho voluntário, entre outros.

do o assunto é inovação em saúde. Em 2021, trouxemos

Apesar de pioneiros entre as escolas médicas do

para o time dois novos diretores altamente competentes,

país, ainda somos pequenos se comparados ao atual

cada um com habilidades únicas para somar na condu-

benchmark dos fundos patrimoniais brasileiros: o Amigos

ção do Endowment: Patrícia Jaleca e João Victor.

da Poli, endowment da Escola Politécnica da USP, com

Agora, estamos em um momento crítico. Precisamos

seus R$ 39 milhões de patrimônio líquido. Contudo, sabe-

arrecadar um grande montante para que seus rendi-

mos que, mais cedo ou mais tarde, alcançaremos a di-

mentos viabilizem os primeiros projetos apoiados pelo

mensão do Amigos da Poli, pois acreditamos no potencial

Sou Nilo, acadêmico do 5º ano e atual diretor à frente do

Endowment. Acreditamos que, a partir do momento

dos nossos ex-alunos de caminharem junto conosco na

Fundo Medicina Endowment FMUSP. Durante a graduação

em que retornarmos esse dinheiro para a Faculdade,

constituição de um Fundo forte e que leve a FMUSP a con-

procurei me engajar em atividades que trouxessem não

nossa captação será retroalimentada positivamente,

quistar ainda mais relevância no cenário médico brasileiro.

apenas uma satisfação pessoal, mas que também

tornando-a mais fácil. Até lá, precisamos que você vista

deixassem um legado para a nossa Casa.

a camisa do Endowment e confie no imenso potencial

Queridos ex-alunos,

Em 2019, fui diretor da Atlética. Foi uma experiência
única e desafiadora. Aprendi muito e dei o meu melhor
pela AAAOC, buscando honrar sua história gloriosa e

dessa ferramenta filantrópica, que já se provou muito

Contamos com você!
Vamos juntos!

bem-sucedida mundo afora.
Doar para o Fundo Medicina Endowment FMUSP é a

suas tradições. Em 2020, Gustavo Gameiro e Matheus

oportunidade perfeita para deixar a sua marca e fazer a

Torsani, alunos da 102ª turma que estavam coordenan-

diferença no desenvolvimento da nossa Casa. O conceito

do o Endowment, me confiaram a liderança do projeto.

de #GiveItBack é a essência da cultura de filantropia aca-

Aceitei prontamente o convite, pois sabia de sua extre-

dêmica que desejamos fomentar: retorne à alma mater

ma importância para a nossa comunidade acadêmica e

um pouco de tudo aquilo que ela o ajudou a conquistar na

Nilo Arthur (turma 105)
Diretor-geral do Fundo

O Fundo Medicina Endowment FMUSP é uma
associação independente, sem filiação partidária

End
owm
ent

As pessoas que investem os recursos do Fundo

e sem fins lucrativos, coordenada por voluntários

são profissionais com ampla expertise no mercado

(acadêmicos, docentes, ex-alunos e profissionais

financeiro, membros do nosso Comitê de Finanças

do mercado financeiro) e mantida unicamente por

e Investimentos. Eles determinam as diretrizes para

doações de pessoas físicas e jurídicas.

alocação dos recursos e montam o nosso portfólio de

A nossa independência significa que temos autonomia,

O que
éo

retornar à comunidade FMUSP.

investimentos, que fica disponível publicamente para

não somos controlados pela Diretoria da FMUSP, pelo

consulta. Os grandes nomes do mercado que compõem

CAOC, pela FFM, pelo HC nem por nenhuma outra

esse Comitê são Tiago Reis (@tiagogreis), fundador

instituição. Nossa organização é formada pelos nossos

da Suno Research, casa de análise de investimentos

associados, que são nossos principais doadores. Temos

referência no Brasil; e Ary Zanetta (@aryzanetta), sócio

nossos próprios princípios para gestão dos recursos.

e gestor de portfólio da Brasil Capital, um dos fundos de

Seguimos o
modelo de
endowment,

aplicado com sucesso incontestável
nas grandes universidades

investimento mais expressivos do país.
Os projetos submetidos pela comunidade

americanas da Ivy League, como

acadêmica passam por um rigoroso processo seletivo,

Harvard, Yale e Stanford.

em que são escolhidos aqueles com maior relevância

Esse modelo se baseia em alocação do capital

para a FMUSP. Acompanhamos de perto o andamento

proveniente das doações arrecadadas no mercado

dos projetos, garantindo que a sua doação seja

financeiro, de maneira diversificada, em classes de

bem empregada, e disponibilizamos relatórios e

ativos de retorno histórico elevado. Dessa maneira, o

demonstrativos financeiros anuais no nosso

montante do Fundo será investido de maneira segura

Portal da Transparência: doemedicinausp.

e rentável, gerando continuamente rendimentos para

com.br/transparencia.
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Como os doadores poderão participar das decisões
do Fundo? Aqueles que doarem acima de um valor a ser determinado pelo Conselho Deliberativo

tornam-se associados efetivos do Fundo e participam da Assembleia Geral com direito
a voto. Eles elegem as pessoas que compõem o Conselho de Administração, órgão
que determina as diretrizes da Associação e chancela os projetos submetidos pela
comunidade FMUSP. Além disso, o Conselho Administrativo também é responsável
por eleger os membros do Comitê de Finanças e Investimentos, órgão responsável
direto pelos rumos do montante arrecadado. Em nosso Portal da Transparência (em
construção), os doadores poderão acompanhar em detalhes tudo o que está sendo
feito com o dinheiro do Fundo.

O dinheiro do Fundo poderá ser usado para bancar
festas, competições e atos políticos? Não. O Fundo segue protocolos
rígidos para a destinação de recursos. Uma vez por ano lançaremos um Edital, em

que todos os interessados poderão submeter seus projetos explicitando o que será
feito, orçamento detalhado de gastos e uma breve explicação de como a ideia vai
beneficiar a nossa comunidade acadêmica. Entendemos que qualquer projeto que
fuja ao propósito de impulsionar o ensino, a pesquisa, a inovação e a permanência na
FMUSP não são elegíveis para se beneficiar dos recursos do Fundo. Somente aqueles
que cumprirem os critérios básicos de elegibilidade dispostos no Edital seguirão para
a segunda fase do processo seletivo, na qual uma banca de especialistas avaliará os
candidatos e suas propostas e, só então, vai escolher os vencedores com base nas
propostas mais relevantes.
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Por motivos políticos, não quero que meu dinheiro
seja destinado aos projetos de alguma agremiação.
Como impedir isso? Não é possível restringir o acesso de alunos, professores e agremiações
específicos aos recursos do Fundo. O modelo de endowment não discrimina os projetos
submetidos com base no teor político que os embasa, e sim com base em critérios de
elegibilidade claros, objetivos, universais e preestabelecidos no Edital. Portanto, desde
que alinhado ao propósito do Fundo (impulsionar a educação, a pesquisa, a inovação e a
permanência na FMUSP), o projeto não pode ser deliberada e subjetivamente vetado com
base em opiniões políticas particulares. Respeitamos, dessa forma, a pluralidade de opiniões
e a liberdade de expressão em nossa Casa, algo que consideramos imprescindível para uma
formação acadêmica completa, responsável e consciente. Vale lembrar que você ainda
pode doar nominalmente à agremiação de que mais tenha proximidade, favorecendo-a
financeiramente – repassaremos para essa agremiação uma porcentagem da sua
contribuição, sob a forma de bônus.

A Diretoria da FMUSP controla as ações tomadas
pelo Fundo? Não. O Fundo Medicina Endowment FMUSP é uma associação independente,

com CNPJ próprio. A Diretoria da Faculdade tem um único cargo fixo, o de Presidência
do Conselho Deliberativo. Porém, esse órgão conta com mais dez cargos a serem
preenchidos por membros indicados pela Assembleia Geral (doadores associados).
Portanto, o peso do voto da Diretoria da FMUSP é baixo. Ao estruturarmos dessa forma,
garantimos que a Diretoria tenha o acompanhamento das atividades, mas não o
controle sobre os rumos do Fundo.
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Quero doar para algum fim específico. Existe essa
possibilidade? Ainda não há a possibilidade de doar para um fim determinado ou de doar

estabelecendo regras específicas de uso dos rendimentos do valor doado. Porém, você pode
destinar parte da sua doação a alguma agremiação (AAAOC, CAOC, DC, Medicina Jr. etc.).
Incluímos essa função na última atualização do nosso Portal de Doações. Você a encontra
na página de Agradecimentos, antes de finalizar o envio da sua doação. A porcentagem dos
rendimentos da sua doação que fica para a agremiação e a porcentagem redirecionada
para o Fundo geral variam anualmente, e segue a regra disposta aqui.

Como saberei se meu dinheiro está sendo bem
aplicado? Anualmente, publicaremos relatórios das atividades desempenhadas em nosso Portal da
Transparência. Sabemos que, sem uma transparência séria e bem feita, o Fundo não tem

condições para alcançar objetivos ousados. Nesses documentos, constarão informações
detalhadas sobre plano de investimentos, rentabilidade histórica, perfil de ativos atuais,
projetos apoiados, demonstrativos financeiros e metas para o próximo ano.

Quem são os responsáveis por montar a carteira de
investimentos do Fundo? Os responsáveis são os membros do Comitê de Finanças
e Investimentos, um órgão especificamente destinado a esse fim, eleito pelo Conselho
Deliberativo. Compõem o Comitê profissionais com alta expertise em investimentos e
em mercado financeiro, como Tiago Reis (@tiagoreis), fundador da Suno Research.

Acesse o
link do nosso
Estatuto Social no
QR Code acima.

Para entender o
funcionamento do
Fundo Medicina, assista
à animação aqui.

Saiba mais sobre
esse trabalho em:
doemedicinausp.
com.br/sobre

Como
ajudar?

Você pode
contribuir para o
sucesso do Fundo
Medicina de duas
formas: doando
e divulgando-o
para amigos,
colegas e
familiares.

Doação

Para doar, acesse nosso Portal de Doações em https://portal.
doemedicinausp.com.br/doe. É possível contribuir via cartão
de crédito, débito ou boleto, inclusive de forma recorrente.
Personalize sua doação como desejar: assine em seu nome,
em nome de terceiros e até mesmo em memória de um ente
querido. Também é possível destinar parte da sua contribuição para a agremiação
que mais ama: AAAOC, CAOC, DC, Medicina Jr, entre outras. Mais informações sobre
esse repasse você encontra em doemedicinausp.com.br/repasses. Pelo Portal,
é possível administrar suas doações na Área do Doador. Imprima seu histórico
de doações, cancele ou altere as regras das suas contribuições de forma fácil e
autônoma a qualquer momento.

Divulgação

Você também ajuda imensamente divulgando nosso projeto para amigos, colegas e
familiares. Preparamos um kit divulgação para que você encaminhe pelo WhatsApp
neste site aqui.

Também é possível tornar-se
embaixador do projeto. Leia mais na
seção “Programa de Embaixadores”.

A Diretoria do Fundo Medicina Endowment
FMUSP sabe que, além do valor financeiro, as
doações têm um simbolismo muito forte para quem

Acreditamos que essa é uma forma de
eternizar a valiosa colaboração desses que

suas vivências na Instituição e buscam retribuir

serão os futuros patronos do ensino, pesquisa e

a formação e conquistas que obtiveram. Outras

assistência da Instituição.

de excelência de algum médico da FMUSP e
querem fomentar ainda mais a formação de novos
profissionais. Ser responsável pela criação de um
fundo de tal importância é um marco que deve ser
lembrado. Por esse motivo, criamos um símbolo

pioneiros

nos diversos meios de comunicação da FMUSP.

doa. Muitas vezes são ex-alunos que rememoram

vezes são pessoas que receberam um atendimento

Do
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Congregação e o nome dos doadores será divulgado

para presentear os doadores pioneiros (early
adopters) do nosso Endowment.

Assim, os
primeiros 40
doadores

que contribuírem com o valor de
R$ 3.000 para o Fundo Medicina
Endowment FMUSP, além de se
tornarem associados, serão agraciados

com nossa medalha comemorativa colecionável Nº 1.
Numeradas, limitadas e acompanhadas
de certificados de autenticidade, as medalhas
serão entregues com todo o prestígio na sala da

A Diretoria do Fundo é composta por

acadêmica e por profissionais externos com amplo

acadêmicos da FMUSP, que são responsáveis por

know-how em suas respectivas áreas, e tem como

tocar o dia a dia do projeto.

responsabilidade determinar as diretrizes do Fundo.

Os maiores doadores (ditos associados)

Todos os envolvidos diretamente com o projeto são

compõem a Assembleia Geral, órgão máximo do

voluntários e não recebem salários.

Endowment, com direito a voz e voto.
O Conselho de Administração é composto
por associados, por membros da comunidade

Saiba mais sobre a governança corporativa em

doemedicinausp.com.br/board.

Governança corporativa
Assembleia Geral

Gov
erna
nça

Fiscaliza
a gestão
econômico-financeira
da Associação

(todos os associados têm voz)

Órgão Deliberativo
Soberano da Associação

Conselho
Fiscal
Conselho Deliberativo

(composto por 6 a 11 membros)

Assessora o Comitê
Deliberativo em
diretrizes de
investimento

Comitê de
Finanças e
Investimentos

Diretoria
(composta por
até 6 membros)

Estabelece as diretrizes gerais
Fiscaliza as ações da Diretoria
Mandato de dois anos

Executa as decisões tomadas
em Assembleia Geral pelo
Conselho Deliberativo
Administra e gerencia o
dia a dia do Fundo Medicina

Prof. Dr. Miguel Srougi
Faculdade/turma: Faculdade de Medicina
da USP (1970, turma 53)
Especialidade: urologia
Principal cargo ocupado: ex-professor titular
da Urologia da FMUSP
Currículo (resumo): graduado em Medicina
pela FMUSP, com doutorado e livre-docência
em Urologia pela USP. Realizou estágio de
pós-graduação em Urologia na Harvard
Medical School. Foi professor titular de
Urologia na Escola Paulista de Medicina da
Unifesp e na FMUSP. É autor ou coautor de
mais de 700 artigos e de 20 livros científicos.
Com recursos obtidos de instituições privadas
e agências de fomento, criou unidades de
urologia em diversos centros.

Con
selho

de Administração
Prof. Dr. Tarcísio Eloy Pessoa
de Barros Filho
Faculdade/turma: Faculdade de Medicina
da USP (1976, turma 59)
Especialidades: ortopedia e traumatologia
Principal cargo que ocupa hoje: diretor da
Faculdade de Medicina da USP
Currículo (resumo): diretor da FMUSP desde
2018, professor titular do Departamento de
Ortopedia e Traumatologia desde 2003.
Chefe da Disciplina de Afecções da Coluna
Vertebral, atuando principalmente com o
trauma raquimedular e lesões degenerativas
da coluna vertebral. Desenvolve vários
projetos de pesquisa dentro da sua área de
atuação, com enfoque nos protocolos de
células-tronco para lesados medulares.

Prof. Dr. Giovanni Guido
Faculdade/turma: Faculdade de Medicina
da USP (1976, turma 59)
Especialidade: radiologia
Principal cargo que ocupa hoje: professor
titular da Radiologia da FMUSP
Currículo (resumo): além do cargo na FMUSP,
atua como presidente dos Conselhos dos
Institutos de Radiologia (InRad-HCFMUSP) e
de Inovação (InovaHC), membro do Conselho
Deliberativo do HCFMUSP e coordenador
da Comissão de Inovação do HCFMUSP. É
membro titular e da diretoria da Academia
Nacional de Medicina e da Academia
Paulista de Medicina, diretor do Centro de
Diagnóstico do Hospital Sírio-Libanês e vice-presidente do Instituto Coalizão Saúde.

Dr. Paulo Chapchap
Faculdade/turma: Faculdade de Medicina
da USP (1978, turma 61)

Dr. Fernando Ganem
Faculdade/turma: Faculdade de Medicina
da USP (1988, turma 71)

Especialidade: cirurgia pediátrica
Principal cargo que ocupa hoje: conselheiro
estratégico do Negócio de Hospitais e
Oncologia DASA

Especialidades: cardiologia e terapia
intensiva
Principal cargo que ocupa hoje: diretor-geral
do Hospital Sírio-Libanês

Currículo (resumo): graduado pela Faculdade de
Medicina da USP (1978) e doutor em Medicina
(Clínica Cirúrgica) pela FMUSP (1992). Ocupou
o cargo de conselheiro da International Liver
Transplantation Society (ILTS) e foi presidente do
Congresso da ILTS em 2007. Foi diretor-geral do
Hospital Sírio-Libanês no período de 2015 a 2021.
Além do cargo ocupado na DASA, atua como
presidente do Conselho de Administração do Instituto Todos pela Saúde e conselheiro consultivo
do Instituto de Estudos de Políticas de Saúde.

Currículo (resumo): é médico cardiologista
pela FMUSP e doutor em cardiologia pela
FMUSP. Possui os títulos de especialista em
Cardiologia pela Sociedade Brasileira de
Cardiologia e em Terapia Intensiva pela
Associação de Medicina Intensiva Brasileira.
Tem experiência de gestão e assistência em
instituições como InCor, hospitais Oswaldo
Cruz e Nove de Julho.

Tiago Guitián dos Reis

Dr. Antônio Drauzio Varella

Faculdade: Fundação Getulio Vargas

Faculdade/turma: Faculdade de Medicina
da USP (1967, turma 50)

Especialidade: administração de empresas
Principal cargo que ocupa hoje: sócio-fundador da Suno Research
Currículo (resumo): com mais de 15 anos de
experiência no mercado financeiro e na
análise de investimentos em bolsa, Tiago é
sócio-fundador da Set Investimentos e da
Suno Research. É autor de cinco livros best
sellers e produtor de conteúdo em redes
sociais, como Instagram, em que superou a
marca de 1 milhão e meio de seguidores.

Especialidade: oncologia
Principais cargos que ocupa hoje: médico
oncologista e escritor
Currículo (resumo): médico oncologista
formado pela FMUSP e ex-diretor do Serviço
de Imunologia do Hospital do Câncer.
Dirigiu, de 1990 a 1992, o Serviço de Câncer do
Hospital do Ipiranga. Autor de 15 livros, Varella
foi um dos fundadores do Curso Objetivo.
Um dos pioneiros no tratamento da Aids
no Brasil, liderou diversas campanhas de
conscientização sobre a doença. Trabalhou
como médico voluntário na Casa de Detenção
do Carandiru entre 1989 e 2002. Atualmente
exerce o mesmo trabalho na Penitenciária
Feminina de São Paulo.

Dr. Flávio França Rangel
Faculdade/turma: Faculdade de Medicina
da USP (1976, turma 59)
Especialidade: oftalmologia

Afrânio Pereira

Principal cargo que ocupa hoje: diretor da
Associação dos Antigos Alunos da FMUSP

Faculdade: Fundação Getulio Vargas (MBA)
Principal cargo que ocupa hoje:
superintendente do Santander Universidades

Currículo (resumo): médico formado pela
FMUSP em 1976 e advogado (OAB/SP 216736),
foi professor da FCM/Unicamp até 1992 e
da Unisa até 2012. É diretor do Instituto de
Clínica e Cirurgia Oftalmológica (Iofran).

Currículo (resumo): além da superintendência
no Santander Universidades, Afrânio atua
ainda como diretor da Capital Prime Seguros.

Prof. Dr. Paulo Marcelo Gehm Hoff
Faculdade: Universidade de Brasília (1991)
Especialidade: oncologia clínica
Principal cargo que ocupa hoje: diretor-geral
do Icesp
Currículo (resumo): com doutorado e livre-docência pela USP, Hoff é professor titular
da Disciplina de Oncologia Clínica do
Departamento de Radiologia e Oncologia
da FMUSP, membro titular do Conselho
Deliberativo do HCFMUSP, presidente do
Conselho Diretor e diretor-geral do Icesp.
Atua também como conselheiro científico do
Grupo Brasileiro de Tumores Gastrointestinais
(GTG) e como presidente da Sociedade
Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) e da
Oncologia Rede D’Or.

Ary Zanetta Neto
Faculdade: Insper-SP
Especialidade: economia
Principal cargo que ocupa hoje: sócio e
gestor da Brasil Capital
Currículo (resumo): sócio sênior, gestor
e membro do Comitê de Investimentos
da Brasil Capital Gestão de Recursos.
Anteriormente, foi sócio do Credit Suisse
Hedging-Griffo, no qual trabalhou de
2003 até 2008, exercendo funções de
trader, analista de ações e renda fixa
e controller manager. Ao final de 2018,
foi membro da equipe de transição do
ministro da Economia, Paulo Guedes. Além
de economista graduado com honras, Ary
Zanetta possui mestrado em Economia pela
Fundação Getulio Vargas (FGV-SP).

Co
mitê

de Finanças e
Investimentos do
Endowment FMUSP
Tiago Guitián dos Reis

Dr. Felipe Neme de Souza

Faculdade: Fundação Getulio Vargas

Faculdade: Fundação Getulio Vargas (FGV-SP)

Especialidade: administração de empresas

Especialidade: administração hospitalar e
sistemas de saúde

Principal cargo que ocupa hoje: sócio-fundador da Suno Research
Currículo (resumo): com mais de 15 anos de
experiência no mercado financeiro e na
análise de investimentos em bolsa, Tiago é
sócio-fundador da Set Investimentos e da
Suno Research. É autor de cinco livros best
sellers e produtor de conteúdo em redes
sociais, como Instagram, em que superou a
marca de 1 milhão e meio de seguidores.

Principais cargos que ocupa hoje:
superintendente da Fundação Faculdade
de Medicina (FFM) e vice-diretor do
Endowment FMUSP
Currículo (resumo): ex-diretor executivo
da Faculdade de Medicina da USP e atual
superintendente da FFM, Felipe Neme é
advogado e administrador, com especialização
em Administração Hospitalar e Sistemas
de Saúde pela Escola de Administração de
Empresas de São Paulo da Fundação Getulio
Vargas (Eaesp/FGV). Ao longo de sua trajetória
profissional, atuou em instituições como
Hospital Sírio-Libanês (HSL) e Unesco.

Membros da

Dir
eto
ria

do Endowment
FMUSP

Nilo Arthur (diretor-geral)

João Victor Freire (diretor)

Dr. Felipe Neme (vice-diretor)

Gustavo Azevedo (trainee)

acadêmico da Turma 105

ex-diretor-executivo da Faculdade
de Medicina da USP (FMUSP) e atual
superintendente da Fundação
Faculdade de Medicina (FFM)

acadêmico da Turma 107
acadêmico da Turma 107

Fernando Mauad (trainee)
acadêmico da Turma 107

João Cortez (diretor)

Matheus Takayasu (trainee)

acadêmico da Turma 105

acadêmico da Turma 107

Henrique Tibucheski (diretor)

Caio Matalani (trainee)

Patrícia Jaleca (diretora)

Vinicius Venturini (trainee)

acadêmico da Turma 105
acadêmica da Turma 107

acadêmico da Turma 106
acadêmico da Turma 107

Reu
niõ
es

No dia 19 de novembro de 2021, foi realizada

Ass
emb
leia

a primeira Assembleia Geral do Fundo Medicina

Cerri (vice-presidente), Marco Antônio Rodrigues

Endowment FMUSP após a sua reestruturação

(representante discente), Dr. Flávio França Rangel,

jurídica. A reunião contou com a presença da

Tiago Reis (especialista do mercado financeiro),

Diretoria do Fundo, do Dr. Tarcísio Eloy Pessoa de

Dr. Paulo Hoff, Dr. Paulo Chapchap, Dr. Antônio

Barros Filho (diretor da FMUSP), do Dr. Felipe Neme

Drauzio Varella, Afrânio Pereira (superintendente

(ex-diretor-executivo da FMUSP) e de outras figuras

do Santander Universidades), Dr. Miguel Srougi

ilustres, como os membros do atual Conselho de

e Dr. Fernando Ganem. Por fim, foi aprovado o

Administração e membros fundadores do Fundo.

instrumento de parceria entre o Fundo Medicina

Nessa oportunidade
foi aprovado o
novo Estatuto Social
do Endowment.

Geral de 2021

do Conselho e diretor da FMUSP), Dr. Giovanni Guido

Também foi
empossada a nova
Diretoria do Fundo,
composta pelos
acadêmicos Nilo
Arthur (105), João

Cortez (105), Henrique Tibucheski (105), Patrícia
Jaleca (107) e João Victor Freire (107). Foi eleito o
novo Conselho de Administração, composto por:
Dr. Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho (presidente

e a Universidade de São Paulo.

No dia 23 de novembro de 2021, foi assinado, na

Assinatura
do termo de

Parc
eria

com a USP

de qualidade e incentivar pesquisas, a formação

Reitoria da Universidade de São Paulo, o termo de

de líderes e empreendedores, o desenvolvimento

parceria entre o Fundo Medicina e a USP. Estiveram

de tecnologias, a produção e divulgação de

presentes o magnífico reitor da Universidade de

conhecimentos acadêmicos, assim como conceder

São Paulo, Prof. Vahan Agopyan; a diretora da

auxílio financeiro aos alunos da FMUSP em situação

Escola Politécnica, Profª Liedi Bernucci; o diretor da

de vulnerabilidade social.

Faculdade de Medicina, Prof. Dr. Tarcísio Eloy Pessoa

Representantes dos fundos patrimoniais da Poli

de Barros Filho; o diretor da Faculdade de Economia,

e da FEA também estiveram presentes para assinar

Administração e Contabilidade (FEA), Prof. Fabio

o termo. Dessa maneira, os fundos patrimoniais já

Frezatti; a secretária de Ciência e Tecnologia de São

existentes da Universidade de São Paulo se juntaram

Paulo, Sra. Patrícia Ellen; representantes dos fundos

a partir desse acordo com o objetivo de fomentar

patrimoniais parceiros, entre outras figuras ilustres.

ideias e expertise em gestão para garantir um futuro

Essa tão
aguardada
parceria, fruto
de anos de
negociação

entre as instituições da USP

mais próspero às próximas gerações.

e a Reitoria, permitirá ao

A cerimônia de oficialização de parcerias e

nosso Fundo estabelecer

lançamento do Fundo Medicina Endowment FMUSP

um vínculo de cooperação

pode ser assistida na íntegra no canal do YouTube,

mútua com a Universidade

como divulgado pelo Jornal da USP

de São Paulo a fim de apoiar

(edição do dia 25 de novembro

a educação gratuita

de 2021).

Ati
vida
des

desenvolvidas
em 2021

Reestruturação

jurí
dica

Durante os anos de 2020 e 2021, a Diretoria destinou

Com o apoio financeiro da Fundação Faculdade

focar nossos esforços na captação de

de Medicina (FFM), foi contratada a Agência

varejo com nosso principal público-alvo: os

Lawrence, agência de marketing com extenso

ex-alunos da Faculdade, que, por terem recebido

know-how em filantropia e fundraising, para ajudar

uma formação de excelência gratuita e pelo

a Diretoria a impulsionar os esforços de captação

vínculo emocional com a alma mater, têm maior

de doações para o Fundo Medicina.

potencial de retribuir esse investimento público

Investimos na criação de um site institucional
(doemedicinausp.com.br), na programação de

por meio de doações ao Endowment.
Em 2022, daremos início ao nosso plano de

um portal seguro voltado para captar doações

captação de atacado, voltado para pessoas

a maior parte dos seus esforços no sentido de

feitas com cartão de crédito, débito e boleto

jurídicas. Contamos com um vasto networking de

promover uma importante reestruturação jurídica na

(portal.doemedicinausp.com.br), na criação de

empresas e acreditamos que esse será o maior

administração do Fundo Medicina Endowment FMUSP.

um Instagram oficial (@doe.medicinausp) e na

volume de aportes ao Fundo. Se você possui uma

Nosso Endowment existe desde 2015 e, por essa

confecção de materiais impressos para divulgação

empresa ou conhece alguma que acredita no

razão, uma modernização jurídica fazia-se necessária

da nossa mensagem por todo o Complexo FMUSP-HC.

poder da filantropia, entre em contato conosco

nesse momento.

Nesse primeiro momento, optamos por

Para tanto, foi feita uma atualização estatutária
que buscou não apenas desburocratizar os processos
internos da Associação, mas também adequá-la juridicamente à Lei Federal nº 13.800/19, que dispõe sobre
a constituição de fundos patrimoniais no Brasil. Nesse
sentido, a organização gestora do fundo patrimonial se
compromete a divulgar no seu sítio eletrônico demonstrações financeiras e da gestão, aplicação de recursos,
assim como relatórios de consumação dos instrumentos
de parceria e dos termos de execução de programas,
objetivando a transparência no processo de constituição
de uma fonte de recursos de longo prazo para o fomento
das atividades apoiadas pelo Fundo.

Mark
eting

e captação

pelo WhatsApp 11 91061 2239.

Agora, o doador do Endowment pode escolher a

A porcentagem dos rendimentos da sua doação

agremiação oficial da Faculdade com a qual mais

que será destinada para a agremiação sob a forma

se identifica para destinar parte de sua doação.

de bônus e a porcentagem redirecionada para o

Participam as seguintes entidades: AAAOC, CAOC,

fundo geral variam anualmente, conforme a regra

DC, EMA, MedEnsina, Medicina Jr e FMUSP Solidária.

de repasses a seguir.

Doadores
(PF OU PJ)

Parceria com

agrem
iações
oficiais da
FMUSP

De onde
virão os
recursos

X

Lembrando que essa divisão
entre Fundo Medicina e
Fundo Agremiações é
meramente virtual.
Na prática, estamos
falando de um só fundo.

Y

Doação direta
para o Fundo Medicina

Doação direcionada
a alguma agremiação

(Edital1)

(AAAOC, CAOC, DC etc.,
sob a forma de bônus²)

X + Y = T

(Fundo Medicina)

(Fundo Agremiações)

(Total)

A porcentagem que cada fundo
virtual representa dentro
do Fundo Medicina é a
mesma porcentagem que
determinará a distribuição
dos rendimentos.

1
Edital: alunos, professores e as instituições poderão inscrever um projeto e concorrer a uma fração do valor disponibilizado pelo Fundo
Medicina naquele ano.

Bônus: a agremiação receberá uma bonificação proporcional à quantidade de doações que ela trouxer para o Fundo, utilizando-se de sua
rede de contatos própria. Isso quer dizer que, se x% das doações para o Fundo Agremiações forem em nome da agremiação A, esta
receberá esses x% dos rendimentos dessas doações.

2

Como serão
distribuídas
as doações
que entram
no Fundo
Medicina

X

irão diretamente
para o Fundo Medicina

YxY/T

redirecionadas para
o Fundo Medicina

Y-(YxY/T)

ficarão no
Fundo Agremiações

Exemplo:
Arrecadação
X = R$ 9 milhões

Y = R$ 1 milhão

arrecadados
em forma de
doação direta

arrecadado de
forma direcionada
(10% desse valor irá
para o Fundo Medicina)

X+Y = R$ 10 milhões (T)

Distribuição
YxY/T = 1x1/10

Y-(YxY/T)

= R$ 100.000
das doações nominais
às agremiações
serão redirecionados
para o Fundo
Medicina

= R$ 900.000
das doações
nominais às
agremiações
ficarão no Fundo
Agremiações

Distribuição
Supondo que o valor a ser distribuído
para projetos em determinado ano
seja de R$ 500.000

Pelo exemplo anterior:
R$ 900.000/R$ 10 milhões = 9%
do Fundo Medicina é referente
ao Fundo Agremiações
Portanto, 9% de R$ 500.00 = R$ 45.000,
a serem distribuídos
proporcionalmente para as
agremiações sob a forma de bônus2,
como exemplo a seguir:
Se 50% das doações
vieram em nome da AAAOC,
40% do CAOC e 10% do DC,
estas receberão 50%, 40% e
10% do montante destinado
às agremiações,
respectivamente. No caso,
AAAOC: R$ 22.500, CAOC:
R$ 18.000, DC: R$ 4.500.

Em 2021, demos início à estruturação inédita
do nosso Programa de Embaixadores, com vistas a
aproximar o Fundo das turmas formadas pela FMUSP.
Para contactarmos os ex-alunos da Faculdade,
realizamos um processo seletivo de trainees.
Por meio deste, alunos interessados da FMUSP
preencheram um formulário de inscrição com
informações relevantes a respeito de habilidades
que poderiam auxiliar nosso Endowment a
desempenhar suas atividades. Após as entrevistas
individuais, cinco trainees foram selecionados.

Programa
de

Emba
ixad
ores

Através de ligações, mensagens eletrônicas e
reuniões, pudemos contactar uma série de antigos
alunos da Faculdade de Medicina. Com o auxílio
de nossos trainees, 17 médicos formados pela
Casa já são embaixadores de nosso Endowment.

Por meio
de nossos
embaixadores,

vamos divulgar mensagens
importantes do Fundo
Medicina, de forma a
ampliar cada vez mais a

nossa arrecadação, gerar confiança e legitimar o
nobre propósito de nosso projeto.
Você acredita no potencial do Fundo Medicina
e deseja ser um embaixador? Inscreva-se em

doemedicinausp.com.br/embaixadores.

Tran
spar
ência

Transparência

é nosso compromisso
irrevogável com os doadores
Relatórios
anuais:
dados de indicadores financeiros,
lista de projetos apoiados, marcos
atingidos, perfil de investimentos e
demonstrações contábeis.

Marcos
atingidos:
informações atualizadas sobre o
Fundo, campanhas realizadas ao
longo do ano, lançamento de
programas especiais etc.

Indicadores
financeiros:
patrimônio total atual, patrimônio
do Fundo Medicina, número
atualizado de doadores, número de
projetos apoiados, estimativa de
pessoas impactadas e total de
recursos destinado ao edital.

Perfil de
investimentos:
nesse documento constará o
portfólio atual do fundo por classe
de ativo, gráfico comparativo da
rentabilidade histórica, a
rentabilidade alvo e as estratégias
atuais seguidas para atingir tal meta.

Lista de projetos
apoiados:
no relatório anual, haverá uma
página detalhada para cada projeto
contendo o nome do proponente e
do professor responsável (se for o
caso), o valor destinado e uma breve
descrição do que foi feito, bem como
os resultados obtidos.

2 relatórios =
maior
transparência
A cada ano serão
disponibilizados
dois documentos:

um relatório geral
com todas as
informações citadas.

Demonstrações
financeiras:
balanço patrimonial e
demonstração do resultado do
exercício, além do parecer da
auditoria fiscal independente, que
estarão presentes no relatório geral
anual e nos arquivos individuais
destinados a esse fim.

um relatório específico
para as demonstrações
financeiras.

Atualmente o Fundo Medicina conta com um
caixa total de R$ 251.194,07, arrecadados ao longo

mailing, mensagens por WhatsApp e cartas físicas

de toda a trajetória do Endowment, desde 2016.

aos potenciais doadores.

Desse total, temos aproximadamente R$ 44.675,90

estratégia de atacado, com tíquetes acima de

comunidade acadêmica da FMUSP.

R$ 50.000. Já estamos levantando players de

das principais taxas bancárias

grande relevância tanto entre nossos ex-alunos

em nossa conta-corrente. Além

quanto com empresas da área de saúde.

disso, demos início à captação
de varejo com pessoas físicas

por meio do nosso Portal de Doações (portal.
doemedicinausp.com.br), desenvolvido sob medida
para nossas necessidades. Também iniciamos
nosso plano de captação de semiatacado, com o

Finan
ceiro
2021

Planejamos, ainda, dar o start na nossa

já disponíveis para investimento em projetos da

Em 2021,
conseguimos
isenção

Relatório

existentes, impulsionando a divulgação via

projeto de medalhas exclusivas e colecionáveis,
com valor simbólico de R$ 3.000.
Como meta para o semestre 2022/1, visamos
otimizar a captação em todos os níveis já

Indicadores

Detalhamento
das receitas

Detalhamento
das despesas

Receita líquida:

Doações pessoa física:

Taxas de doações online:

Despesas totais:

Rendimentos financeiros:

Taxas bancárias:

Saldo final:

Venda de medalhas:

Gastos com marketing:

Estorno de taxas bancárias:

Gastos operacionais:

do 2º semestre
de 2021:
R$ 39.019,30
R$ 2.730,25
R$ 36.289,05

R$ 32.155,60
R$ 3.579,70

R$ 3.000,00
R$ 284,00

R$ 70,10

R$ 608,15

R$ 1.987,00
R$ 65,00

Veja a seguir o comparativo das demonstrações financeiras
oficiais do Fundo desde 2016. Essas informações também estão
disponíveis na página doemedicinausp.com.br/transparencia.

Total atual
Demonstrações

Finan
ceiras

anuais oficiais

= R$ 249.855,91,

dos quais

R$ 44.070,91 de

rendimentos

2016

2017

Receita total de

Receita total de

R$ 79.619,19

R$ 40.000,00
de doação
de pessoa
jurídica

R$ 29.626,56
de doação
de pessoa
física

R$ 119.782,64

R$ 9.992,63
de rendimentos

R$ 100.000,00
de doação
de pessoa
jurídica

Despesa total de

Despesa total de

R$ 2.047,37
R$ 348,17
de taxas

R$ 1.699,20
de bolsas de
permanência

R$ 1.600,00
de doação
de pessoa
física

R$ 5.105,60
R$ 8,00
de taxas

R$ 5.097,60
de bolsas de
permanência

R$ 18.182,64
de rendimentos

2018

2019

Receita total de

Receita total de

R$ 14.615,22

R$ 2.104,31
de doação
de pessoa
física

R$ 11.369,03

R$ 12.510,91
de rendimentos

Tudo de
rendimento

Despesa total de

Despesa total de

R$ 11.204,20
R$ 401,55
de taxas

R$ 3.398,40
de bolsas de
permanência

R$ 3.217,30
R$ 7.404,25
de gastos
operacionais

R$ 155,70
de taxas

R$ 3.061,60
de projetos
apoiados

2020
Receita total de

R$ 5.659,60

Tudo de
rendimento

Despesa total de

R$ 0,00

2021
Receita total de

R$ 45.781,39

R$ 33.302,00
de doação
de pessoa
física

R$ 9.195,39
de rendimentos

R$ 1.060,70
de doações
recorrentes

R$ 284,00
de estorno de
taxa bancária

R$ 748,85
de gastos
operacionais

R$ 2.565,40
de gastos com
marketing

Despesa total de

R$ 4.058,53
R$ 122,73
de taxa de
juros para
doação on-line

R$ 621,55
de taxas
bancárias

R$ 3.000,00
de 01 (uma)
medalha

Apoio a

proj
etos

Para 2022, esperamos uma consolidação
significativa do Fundo, com o pleno
funcionamento de suas atividades. Estão planejadas
as periódicas reuniões do Conselho de Administração,

candidatura de seus projetos,
com explicação detalhada
de suas propostas, além

que delinearão as atividades futuras do Fundo, entre

de cronograma físico-

elas a abertura do 1º Edital de Projetos.

-financeiro do uso dos

1º Edital de Projetos

recursos solicitados. A Diretoria do Fundo vai avaliar se
as candidaturas cumprem os requisitos mínimos exigidos

No primeiro semestre de 2022, está planejada a

em Edital, sem analisar o conteúdo das propostas, e as

abertura do 1º Edital de Projetos do Fundo Medicina,

enviará para a próxima etapa.

documento que vai ditar como seguirá o processo

Posteriormente, as propostas serão analisadas por

seletivo para a escolha dos projetos apoiados pelo

uma banca de especialistas, composta por docentes

aporte do Fundo.

da FMUSP, profissionais do terceiro setor, entre outros

O documento em si será sucinto, pontuando a

membros qualificados, que avaliará o mérito de cada

que áreas devem pertencer os projetos apoiados:

proposta e o impacto que cada projeto pode causar à

Ensino, Pesquisa, Extensão ou Inovação. Além

comunidade acadêmica da FMUSP.

disso, o Edital determinará um valor total a ser

2022

submeter à Diretoria do Fundo a

Por fim, o Conselho de Administração se reunirá e,

distribuído entre os projetos escolhidos, sem limitar

a partir da avaliação da banca previamente citada,

a quantidade de projetos ou o valor mínimo por

definirá os projetos escolhidos para apoio no ano. A

projeto. O valor total será definido pelo Conselho de

divulgação dos projetos escolhidos está prevista para o

Administração, de acordo com o estabelecido pelo

início do segundo semestre de 2022.

Estatuto do Fundo.
Em resumo, o processo se dará em três etapas.

Os projetos vencedores receberão as verbas de
acordo com o solicitado em seus cronogramas e

Primeiramente, após a abertura do Edital, os membros

deverão fazer prestação de contas periódica à Diretoria

da comunidade da FMUSP interessados devem

do Fundo Medicina.

fale

com a gente

A Diretoria do Fundo
coloca-se à disposição para
tirar dúvidas ou receber
sugestões no WhatsApp
empresarial 11 91061 2239 e no
e-mail endowment@fm.usp.br.

