Reunião Ordinária – 05.09.2017
Gestão “Mandacaru”
Espaço de acúmulo: Luta antimanicomial e inserção do deficiente mental na sociedade
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Bateria: foi conversado com a diretoria social da Bateria. Foi acordado que o
uso da varanda da Casinha será notificado ao CAEZ com antecedência. Além
disso, foi decidido que é responsabilidade da Bateria deixar o local limpo.
b. Foi apontada a necessidade de ambos os órgãos conversarem entre si antes de
decisões serem tomadas.
c. Foi pautada a falta de compromisso da Bateria em eventos anteriores do CAEZ
e a diretoria repassará a pauta para a atual gestão da Vaca Magra.
2. Assistência estudantil:
a. A reunião com a Diretoria Geral, marcada para quinta-feira (31 de Agosto) às
11 horas e 30 minutos foi cancelada pela secretária do Diretor. Nova reunião
será agendada nesta semana.
b. No domingo, dia 3 de Setembro, foi postada uma nota de falecimento em
condolência à assistente social do CASA, Bete.
3. Científico:
a.  COLIG
b. Houve reunião do COLIG no dia 04/09/17. Foi falado sobre o maior cuidado no
preenchimento dos relatórios mensais já que muitas ligas não estão dando a
devida importância para ajudar os coordenadores futuros. O projeto da Feira
das Ligas foi divulgado, com horários, datas disponíveis e público alvo, a
confirmação do interesse será dada junto com a entrega dos relatórios
mensais. Foi falado também sobre a certificação dos últimos anos da
graduação (4° ano enfermagem e 6° ano medicina), a Diretoria Adjunta de
Extensão não irá fazê-los separadamente, todos os certificados serão feitos
com o processo final de certificação das ligas acadêmicas.
c. O prazo de entrega dos relatórios será dia 15/09/17.
d. VI CMA
e. Ocorreu nos dias 30/08/17 a 01/09/17 o VI Congresso Médico Acadêmico.
Apesar de todos os imprevistos, tudo ocorreu bem e foi um sucesso!
4. Clev: SEM REPASSES
5. Comunicações:
a. Foi feito o pagamento do host do site no valor de R$400,00 (anual) pela
empresa de Rio Preto "Macromind" e o site já está no ar, no mesmo formato
de antes.
b. Foi feito o pagamento do domínio do site pela coordenadora Julia no valor de
R$76,00. Valor já foi reembolsado pelo CAEZ. Esse valor paga o domínio do site
por 2 anos.
c. Feedback da divulgação VI CMA:
d. Evento do facebook: alcance de 22mil pessoas, sendo 1mil apenas na última
semana. Visualização de 1,5mil pessoas
e. Publicações pagas: foram gastos R$23,40 com 3 publicações pagas. Os
alcances foram de 3,8mil, 2,6mil e 2,2mil.

6. Educação:
a. Reunião UPA - Baitelo: Foco da UPA é o atendimento e atenção básica, além
de urgências que não são vistas no HB, e os casos clínicos de baixa gravidade.
As unidades estão passando por mudanças para aumentar resolutividade de
atendimento, isso porque não há leitos suficientes, principalmente para
urgência. Ainda mais depois do fechamento do Ielar. O objetivo é aumentar
resolutividade na ortopedia, na pediatria (na zona sul) e aumentar o tempo de
internação para pacientes clínicos numa tentativa de diminuir a demanda para
o hospital e para que o aluno possa acompanhar o paciente que chega. E
mesmo após a alta, pacientes que poderiam voltar para observação poderiam
fazer acompanhamento com aluno. Hoje, o fluxo é baixo e há 2-3 pacientes
durante dia para se acompanhar. Entretanto, ainda que seja uma quantidade
baixa de pacientes para se evoluir durante a noite, não seria função do interno
fazer esse acompanhamento durante o plantão. E, ainda, no período das
19h-21h e durante a noite há troca de plantão, discussão de casos para que
essa troca aconteça e aumento no fluxo. Logo, no plantão, não seria
proveitoso fazer as evoluções, mas sim, tocar as fichas/realização de
atendimento. A ideia é de que a passagem pelo SAMU seja de meio período,
não um dia e meio. Esse período que restaria ficaria para UPA.
b. Pautou-se a possibilidade de se unificar protocolos da atenção básica com o
HB.
c. UPA Tangará: preceptoria mantida pela FUNFARME é renovada a cada gestão
e Fares está analisando a manutenção do estágio. Isso porque a Secretaria
Municipal da Saúde deveria garantir profissionais na área para preceptoria, o
que não acontece.
d. Foi pautada a questão de, apesar de vagas de residência aumentarem,
profissionais não vão para rede para serem preceptores e ficam inseridos no
complexo FUNFARME.
Comissão do Internato:
Houve reunião da Comissão do Internato, dia 04/09 (segunda-feira).
Comentou-se sobre os bons resultados dos alunos da Famerp no ENADE.
Medicina Legal: foram repassadas informações sobre a reunião com a
Coordenadora de Curso (Prof. Alba Lima) e o Prof. Marcus Vinicius sobre a
disciplina a ser ministrada no 6º ano. Ficou decidido que a disciplina seria
ministrada durante o bloco (de 12 semanas) da Clínica Médica, às
quartas-feiras, das 16h às 18h.
i. CO: Comentou-se sobre melhorias no plantão do Centro Obstétrico após a
reunião com os responsáveis da disciplina de GO. Além disso, foi levantado
que os alunos da Famerp não têm realizado partos normais durante a
graduação. Sobre isso, discutiu-se sobre a importância de buscar novas áreas
de atuação para os alunos aprenderem e realizarem partos normais e de baixa
complexidade.
j. Área de Saúde Mental: não há no Complexo HB atendimento emergências ou
leitos de enfermaria para casos psiquiátricos. Falou-se sobre como a criação de
estrutura para esses atendimentos dependem de investimentos da Funfarme e
que a estruturação de um possível estágio nessa área depende de um
departamento interessado na boa formação do estudante.
k. Calendário da Turma 46 (2018):
e.
f.
g.
h.

Ano Letivo: 02/01 a 26/10
ECAO: 07/05 a 01/06
Férias: 02/07 a 13/07
Colação de Grau: 01/11
l.

OSCE:
a. Haverá OSCE para turma 45, no dia 15/09 (sexta-feira).
b. OSCE da turma 46: 27/10
7. Extensão:
a. Houve reunião para recolhimento de feedback acerca do segundo ciclo do
Projeto Cria Vida dia 31 de agosto às 13 horas.
b. Houve encontro do Projeto EME dia 1 de setembro com o tema Orientação
Sexual.
c. Não haverá encontro do Projeto EME por conta do feriado.
8. Externas:
a. Anasem: Nos dias 22 e 23 de agosto, ocorreu o II Fórum Nacional de
Integração do Médico Jovem organizado pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), na cidade de Belém, e a DENEM esteve presente. Durante esse evento,
a atual presidente do INEP, Maria Inês Fini, afirmou que em 2017 não ocorrerá
a Avaliação Seriada dos Estudantes de Medicina (ANASEM). Afirmou também
que o INEP passará a responsabilidade de elaboração da ANASEM para a
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), sendo o anúncio público
desta informação marcado para ocorrer no COBEM, entre os dias 12 e 15 de
outubro em Porto Alegre.
b. Uel: No dia 31 de agosto foi feito um post machista e misógino por um aluno
da universidade de londrina no grupo do Facebook da intermed PR. O caso
teve repercussão, levando ao banimento do estudante do grupo e
possivelmente dos jogos da intermed. Além disso foi feito denúncias formais
para ouvidoria da uel é sugerido a denúncia para o Conselho Regional de
Medicina do Paraná.
c. UniNove: foi feito um grupo para organização para PréJumed. Uma tirinha
racista foi mandada no grupo em resposta ao pedido para adicionar uma
estudante do primeiro ano. Não houve manifestação dos outros alunos, a não
ser comentários irônicos.
9. Financeiro:
a. Foi conversado com o tesoureiro da Atlética que o pagamento do 1/3 da
associação AAAEZ/CAEZ será feito em duas parcelas: a primeira, em
novembro, e, a segunda, depois da chopada, em fevereiro de 2018.
10. Geral:
a. A secretária do Dulcimar, Beth, estará de férias a partir do dia 5 de Setembro de 2017.
Reuniões devem ser agendadas com a Priscilla.
b. Congregação: em relação à vaga que sobrou, pode ser feito um ofício indicando o 16º
participante para aprovação do Diretor Geral.
11. Sociocultural:
a. A Casa Kenty foi fechada para o evento ''Prata da Casa'', que ocorrerá no dia 4 de
Outubro, durante a Semana Cultural. O evento está previsto para início às 20 horas e
os preços de bilheteria ficam em R$10 para alunos CASA e sócios (mediante
apresentação da carteirinha de sociedade); R$15 para alunos FAMERP e R$20 para

forasteiros. Membros da gestão e de apresentações estão isentos da taxa de
bilheteria.
b. Na segunda-feira, dia 4 de Setembro, foi criado o evento no Facebook para o ''Prata da
Casa'', além de postado o formulário de inscrição para apresentações no evento. A
comissão está atrás de brindes para sorteio no dia do evento (patrocinadores).
c. O CAEZ ficará com 50% do valor da bilheteria, excetuando o valor do aluguel dos
equipamentos musicais.

Pautas
Administrativo e de Patrimônio:
a. Recebimento de dinheiro pela Vera: será discutido novamente em gestão em reunião
extraordinária. Propostas: deixar a cargo do adm e pat avaliar recebimento. Discutiu-se: não
foi feito comunicado; uso da sala interna do CAEZ; discussão deve ser em gestão com regras
para o recebimento estipuladas por ela; coordenações podem passar para adm e de pat
funções que devem ser dadas à Vera; reunião de datas deve ser analisada para tomadas de
decisão; aceitar apenas eventos relacionados à comunidade acadêmica.
Educação:
a. OSCE 45: Atores/atrizes: 15/09 ao 12h. Gabs, Mirella, Braune, Cleo, Ana Paula, Andressa. Ju
Ramos, Flango.
b. Participação do CAEZ: os representantes de Educação Médica do CAEZ não estão inseridos
na formulação do OSCE porque nova portaria não foi aberta. A participação do órgão é
importante para que a funcionalidade da avaliação mantenha-se como em anos anteriores,
principalmente na formulação do check-list;
Geral:
a. PET: avalia do primeiro ao sexto ano a grade curricular, relação preceptoria/tutor e estágio
curricular da faculdade. Fórum em novembro será feito para se apresentar resultados para
faculdade. Coloca-se em questão: ou a simples participação do CAEZ com fala ou como
comissão organizadora. A ideia seria para levar a diante a discussão, uma vez que o PET
termina em maio. Mas busca-se, com a participação do CAEZ, principalmente, credibilidade
por parte da diretoria e dos alunos, além de levar pautas relacionados às coordenações do CA,
como assistência.
Proposta: apresentar resultados na Comissão do Internato.
b. Relação Dinos/CAEZ/ExCAEZ

