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Com jubilo, comunicamos que foi realizada a MILÉSIMA TITULAÇÃO do PROGRAMA DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA da FACULDADE DE MEDICINA DE 

RIBEIRÃO PRETO (FMRP) da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP), no dia 

07/05/2015, com o DOUTORADO da aluna Ana Paula Lança Bento, sob orientação do Prof. 

Dr. Alceu Afonso Jordão Jr, motivo pelo qual professores, alunos e funcionários desse 

Programa encontram-se realizados e orgulhosos de serem participantes dessa longa e brilhante 

trajetória.    

Em breve retrospecto, é importante lembrar que o Programa de Pós-Graduação em Clínica 

Médica tem desenvolvido sua missão de formação de recursos humanos em nível de 

MESTRADO e DOUTORADO, desde sua criação em 1970, centralizando-se nas atividades dos 

docentes do Departamento de Clínica Médica da FMRPUSP, o que leva a um amplo programa 

com abrangência nas diferentes especialidades clínicas que compõem esse Departamento. 

Apesar da diversidade de linhas de pesquisa, o programa teve êxito desde seu início, quando a 

inclusão de alunos era restrita aos graduados em medicina, com as primeiras titulações de 

Mestrado e Doutorado realizadas pelo médico Marco Antonio Zago em 10/07/1973 e 

28/06/1975, respectivamente, sob orientação do Prof. Dr. Vicente Coutinho. Até o presente 

(27/05/2015), foram realizadas 1004 TITULAÇÕES, sendo 556 de MESTRADO e 448 de 

DOUTORADO.  

A importância desse PROGRAMA, refletida pelos números apresentados, tem projeção dentro 

da FMRP, da Universidade de São Paulo e do país, pois, professores aqui titulados já exerceram 

ou ainda exercem cargos de professor, diretor, reitor em universidades (USP, UNICAMPI, 

UNESP e diversas Universidades Federais) e em agências de fomento à pesquisa e 

desenvolvimento em âmbito nacional (CNPq e CAPESP) e estadual (FAPESP, etc). Essa 

expansão do programa pelas diferentes regiões de um país continental como o nosso vem coroar 

os esforços e a competência dos professores pioneiros na criação da PÓS-GRADUAÇÃO em 

CLÍNICA MÉDICA, liderados pelo Prof. Dr. Dalmo de Souza Amorim. 

Ressalta-se que a magnitude desse Programa foi ampliada no ano 2000 com a abertura para 

inclusão de alunos NÃO MÉDICOS e, uma nutricionista realizou o primeiro MESTRADO 

(17/10/2001) e um farmacêutico o primeiro DOUTORADO (28/04/2003), ambos sob orientação 

do Prof. Júlio Cesar Marchini. E, ainda, deve ser mencionado que desde a sua fundação, em 



1970, tem sido mantida discreta evasão (cerca de 10%) e frequência de conclusão com titulação 

de aproximadamente 90% dos alunos, refletindo a competência do corpo docente, discente e de 

funcionários do Programa e o compromisso de todos com a excelência da formação em pós-

graduação.  

 

 


