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José Carlos Prates graduou-se em medicina em 1959, pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, em Sorocaba. Enquanto aluno foi monitor de 
anatomia de 1956 a 1959, disciplina regida pelo professor Renato Locchi.  

Após a sua graduação tornou-se médico interno da 2a Cirurgia de Homens da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (1960-1962). 

Em 1967 tornou-se professor titular da Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), onde obteve seu doutorado em anatomia em 1969 e a livre-docência em 
1998. 

Dentre os cargos e funções desempenhados salientam-se: secretário do Conselho 
Deliberativo da SPDM (1970-1971); presidente da Comissão de Acumulação de Cargos 
da Escola Paulista de Medicina (EPM, 1970-1974); coordenador da disciplina de 
instrução moral e cívica – estudos de problemas brasileiros (EPM, 1971-1973); 
coordenador do curso de pós-graduação em anatomia do Departamento de Morfologia, 
disciplina de anatomia descritiva e topográfica (EPM, 1971-1980); membro da 
Comissão de Ensino de Pós-Graduação (CEPG) da anatomia (EPM, 1971-1995); 
membro da CPG da EPM (1971-1998); membro da Comissão de Verificação (MEC-

 

*Nótulas: 
 1.        Biografia e foto foram fornecidas pelo autor. 
 

 2.       A redação de acordo com o perfil desta secção foi elaborada pelo acadêmico Helio 
Begliomini, titular e emérito da cadeira no 21 da Academia de Medicina de São Paulo sob o 
patrono de Benedicto Augusto de Freitas Montenegro.  
 

O Acadêmico José Carlos Prates nasceu em 05 de julho de 1933 e faleceu em 27 de 
fevereiro de 2023, aos 90 anos. 
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DAU) para reconhecimento da faculdade de medicina e outros cursos na área biomédica 
e da saúde (1972-1983); chefe do Departamento de Morfologia (EPM, 1973-1974); 
coordenador nacional do Subprojeto de Ensino Integrado, Ensino Programado da 
Operação Produtividade do Projeto 10 do Plano Setorial de Educação (MEC, 1973-
1977); organizador e coordenador do curso de treinamento de docentes em anatomia. 
Projeto Piloto (1974); MEC-DAU (1974); diretor da EPM (1974-1978); membro da 
CEPG e orientador de mestrado e doutorado da gastrocirurgia (1976-1990); conselheiro 
nacional do Brasil para a Associação Panamericana de Anatomia (APA, 1978-1999); 
diretor pró-tempore da Faculdade de Medicina de Taubaté (SP, 1979); chefe do 
Departamento de Morfologia (EPM, 1981-1987); membro da CEPG da neurocirurgia e 
orientador de mestrado e doutorado (1982-1987); membro da CEPG da anatomia 
patológica e orientador de mestrado e doutorado (1985); diretor da Faculdade de 
Medicina de Santo Amaro (São Paulo – SP, 1987-1989); presidente da Sociedade 
Brasileira de Anatomia, com sede em São Paulo (SP, 1987-1990); coordenador do curso 
de pós-graduação em anatomia do Departamento de Morfologia da EPM em níveis de 
mestrado e doutorado (1987-1995); chefe da disciplina de anatomia descritiva e 
topográfica (EPM, 1992-1994); presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia com 
sede na Unifesp, em São Paulo (SP, 1994-1998); presidente da Associação 
Panamericana de Anatomia com sede na Unifesp, em São Paulo (SP, 1996-1998); 
membro da Federative Commitee on Anatomical Terminology (1997 até a presente 
data); membro do Comitê Ibero-americano de Terminologia Anatômica, Histológica e 
Embriológica (2007); presidente da Comissão de Terminologia Anatômica da 
Sociedade Brasileira de Anatomia (2007); e presidente da Comissão de Terminologia 
Anatômica da Sociedade Brasileira de Anatomia (2009 até a presente data). 

José Carlos Prates possui 150 trabalhos publicados em revistas nacionais e 
internacionais. É autor de 5 capítulos de livros; orientador de 46 teses de mestrado e 21 
de doutorados, todas já defendidas. 


