Reunião Ordinária – 03.10.2017
Gestão “Mandacaru”
Espaço de acúmulo: Apropriação cultural (Semana Cultural)
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Reforma da Casinha: houve reunião com a diretoria geral no dia 28/09. Ainda
nenhum orçamento foi fechado pela FUNFARME. Entretanto, o diretor
Dulcimar concordou que, assim que a empresa for contratada, ele fará uma
Assembleia para explanação geral sobre a reforma.
2. Assistência estudantil:
a. Houve reunião com o Kazuo no dia 03/10 para discutir sobre a alimentação do
alunos. Decidiu-se que um plano para alimentação será montado pela
coordenação e apresentado ao diretor de alunos; na semana após o feriado
será feita uma reunião entre o Kazuo, os representantes do CAEZ, o diretor
Jorge Fares e o diretor Dulcimar para apresentar o plano da alimentação e
discutir a melhor forma de viabilizá-lo. Além disso, foi pontuada a questão do
portão lateral, que fecha em determinado horário apesar de ter a catraca. O
professor Kazuo disse que irá averiguar.
3. Científico:
COLIG
a. A LHA (Liga de Hipertensão Arterial) entregou o relatório de agosto. Nenhuma
liga está com pendências agora.
VI CMA
b. A prestação de contas foi enviada para o HB, conforme solicitado pelo CIEPS.
c. O pedido de certificação foi protocolado.
4. Clev:
a. O edital SCOPE/SCORE do ciclo 2017/2018 está chegando ao fim. Havia
sobrado algumas vagas e, para não desperdiçá-las, a Coordenação de Estágios
e Vivências (CEV) realizou uma busca ativa, selecionando alunos que tinham
interesse e que realmente realizariam o intercâmbio. Dessa forma, um aluno
do 4°ano da Famerp irá viajar para a Suécia.
5. Comunicações:
a. Foram colados cartazes da festa Fifty no Fleury e na Casinha.
6. Educação: SEM REPASSES
7. Extensão:
a. Houve encontro do EME dia 29/09 de tema Família.
b. Houve capacitação para o encontro do EME de tema "Violência Doméstica" dia
03/05 e será o último encontro do EME Música.
8. Externas:
a. Dia 26/09 houve uma assembleia dos alunos da medicina da puccamp para
discutir a questão dos cortes de gasto do hospital universitário. O hospital
sofreu corte de 2 milhões, sendo que já havia sofrido outro corte de 2 milhões
posteriormente. A assembleia foi puxada pela chapa "ainda há tempo" e foi
considerada proveitosa pois gerou uma grande mobilização estudantil.

b. A chapa de oposição "ainda há tempo" que irá concorrer às eleições da
puccamp pediu nota de apoio que será escrita pela coordenação nesta semana
para aprovação da gestão.
9. Financeiro:
a. O saldo da Segunda Sem Carne foi R$ 417,93. Desse valor, ainda será
descontado o valor de pratos, garfos e facas de plástico à CF da turma 49.
b. No dia 03/10, foi pago à CF da turma 46 o valor de 350 reais referentes à
metade do valor do barril para a Chopada da Virada.
10. Geral:
a. Haverá reunião com o diretor geral Dulcimar sobre os convênios e estágios no dia
04/10 às 11h.
11. Sociocultural:
a. Está ocorrendo, durante esta semana, a Semana Cultural: na segunda-feira a
programação contou com almoço vegetariano (Segunda Sem Carne) e com o Cine
CAEZ, com a apresentação do documentário ‘’Humano: Uma Viagem Pela Vida’’.
b. Quarta-feira ocorrerá o Prata da Casa, na Casa Kenty. O evento contará com nove
apresentações e sorteio de vários brindes. A gestão deverá chegar ao local do evento
às 20h30
c. O lote promocional da Fifty vai até sexta-feira. Foram montadas escalas para venda de
convites durante a Semana Cultural.
d. O valor da cerveja e dos coolers para a Fifty ficou em R$1.875,00. O valor do gelo ficou
em R$300.
e. Na quinta-feira, o 24 Horas na Casinha começará às 20 horas. A programação contará
com churrasco, videogame e café da manhã.

Pautas
Administrativo e de Patrimônio:
a. Uso da varanda para venda de artesanato por instituição espírita:
Foi decidido que a venda será feita sem cobrança da instituição, uma vez que o lucro será
doado.
Externas/Educação:
a. DCNs: Ocorreu na semana passada, em Brasília, uma reunião convocada pela Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) do Ministério da Educação (MEC) com
algumas entidades, como a Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), o Conselho
Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB). Entre as diversas pautas foi
debatido uma possível moratória em relação a abertura de novos cursos e a expansão de vagas
em medicina e uma proposta de revogação às DCNs de 2014 e retomada às de 2001 por meio
de uma Medida Provisória na Lei dos Mais Médicos, entendendo-se que seria proposta a
construção de novas DCNs, em tempo desconhecido e por atores não citados. Foi pedido a
ABEM um posicionamento sobre as DCNs e a pauta será possivelmente debatida e votada no
COBEM. A DENEM fez um docs para consultar os estudantes e IES sobre a pauta, além de
pretender retirar um posicionamento na ROEX que ocorrerá no COBEM. Posicionamento: não
revogar a de 2014, mas garantir que a discussão ocorra de forma democrática. Garantir que a
legislação seja cumprida para abertura de novas escolas.
Sociocultural:
a. Café da manhã para o 24H: quem estiver presente, poderá trazer o que for comer de manhã.

Geral:
a. PETGraduaSUS: serão estabelecidos objetivos na reestruturação do currículo FAMERP; linhas
de cuidado (encaminhamentos) por bairro e doença serão escritas; documento final com
achados sobre integração do ensino-serviço será elaborado e apresentado em fórum em 2018;
participação no Conselho Municipal da Saúde.
Sociocultural:
a. 24h da Casinha:
Varal
Sinuca
Pebolim
Projetor
Filmes
b. Prata da Casa: o sorteio será aberto durante o evento e a errata será feita na hora.

