Reunião Ordinária –06.06.2017
Gestão “Mandacaru”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio: SEM REPASSES
2. Assistência estudantil:
a. Houve reunião com o Diretor Geral Dr. Dulcimar para discutir sobre o SOPPA.
Estavam presentes 1 representante de cada curso, a prof. Leda, o prof. Nelson
e a prof. Cristina. Foram apresentados dados do SOPPA sobre a fila de espera
dos alunos, a falta de profissionais pro serviço e os horários disponíveis para os
atendimentos que atrapalham a rotina acadêmica do aluno. A diretoria
afirmou estar procurando psicólogos da instituição para fazer parte da equipe
e que alguns tem interesse. Portanto, a ideia é ter contratação de novos
profissionais. Devido ao problema de horário foi sugerido iniciar um serviço
oferecido pelos residentes para fazer atendimento das 17h às 19h. Esses
residentes fariam esse trabalho por 2 anos. Foi sugerido também fazer o
mesmo atendimento porém com alunos do mestrado. Os alunos pontuaram a
importância de que esses atendimentos não tivessem o caráter de pesquisa
por ser parte do programa de mestrado.
b. O Dr. Dulcimar ainda falou do projeto já pronto pra construção de uma
academia no lugar do quiosque dedicado a alunos, professores e funcionários
para facilitar o acesso a atividade física, que também faz parte da busca pela
qualidade de vida e poderia melhor a situação psicológica dos alunos. A obra é
UMA das prioridades da faculdade, assim como a REFORMA DA CASINHA e a
REFORMA DOS BANHEIROS DO FLEURY, e será realizada conforme
disponibilidade de orçamento.
c. Foi informado pelo CASA que as carteirinhas dos alunos está passando no
refeitório do Hospital de Base devido a um problema no sistema da catraca.
Qualquer aluno está tendo acesso ao refeitório, independente de ser aluno
CASA.
d. O CASA montou slides para apresentação sobre sua situação atual na reunião
da Congregação.
3. Científico:
a. COLIG: As reuniões do mês de maio, que estão acontecendo separadamente
com os coordenadores de cada liga, continuam sendo realizadas e serão
finalizadas nesta semana.
b. Diretoria de extensão: foi marcada uma reunião com a Diretora Adjunta de
Extensão, Ana Maria Sabino, no dia 09/06 para conversar sobre os problemas
pontuais de cada liga e tentar resolvê-los.
c. Me formei. E agora?: o evento será oficializado pela Diretoria Adjunta de
Ensino. Terá como docente responsável o Prof. Dr. Júlio César André. Segundo
o Diretor Adjunto de Ensino, Sérgio Brienze, os certificados poderão conter as
assinaturas das duas instituições, CAEZ e IFMSA Brazil.
A coordenadora do curso de medicina, Alba, marcou uma reunião com a
comissão no dia 7/6 para se informar mais sobre o evento "Me formei. E agora?"
O pedido de oficialização será entregue para a Vanda amanhã 07/06/2017.
d.  VI CMA

O pedido de oficialização foi assinado pela Diretora Adjunta de Pesquisa,
Suzana Lobo e entregue na FAEPE junto com as reservas das salas.
4. Clev: SEM REPASSES
5. Comunicações:
a. Os moletons ficaram prontos e já foram entregues à gestão.
b. Workshop:
-A arte do workshop já está no outdoor juntamente com a arte do CMA.
-Os ingressos que estavam sendo vendidos no anglo e no caez já esgotaram.
-Domingo: 257 pagas/Sábado: 263 pagas.
6. Educação:
a.  Congregação e Conselho Departamental
a. Houve reunião da Congregação e Conselho Departamental, no dia 05/06;
b. OSCE: Comentou-se sobre a importância da avaliação prática e do interesse dos
alunos em participar. Além disso, foi pedido a colaboração de mais docentes de todos
os principais departamentos para auxiliar na estruturação e organização dos próximos
OSCEs;
c. Comentou-se sobre o relatório final do Cremesp a respeito do bom desempenho dos
alunos da Famerp na avaliação em 2016.
d. Falou-se sobre normas de uso do Centro de Convenções.
e. A folha de pagamento de docentes concursados e profissionais
técnico-administrativos ainda não sofreram reajuste salarial.
b. Comissão do Internato
a. Houve reunião da Comissão do Internato, no dia 05/06;
b. Pontuou-se que a principal falha da comissão era a comunicação entre a Diretoria
de Ensino e os Departamentos, o que acarreta na baixa adesão dos docentes na
reunião;
c. O Prof. Dr. Julio Cesar André ficará responsável pelo Núcleo de Desenvolvimento de
Pesquisa em Educação e Saúde;
d. O Diretor Sérgio Brienze comentou sobre a criação de um programa de avaliação na
Famerp, em que a instituição se responsabiliza por analisar processos avaliativos feitos
na faculdade. O docente deixa de ter total autonomia sobre avaliações e notas e passa
a se responsabilizar por transmitir conhecimento, montar aulas e preocupar-se com
uma avaliação mais formativa. Também comentou-se sobre a necessidade da
instituição identificar seus alunos de baixo e alto rendimento;
e. Devolutiva do ECAO (Estágio Curricular em Área Opcional): Ao todo 15 alunos
fizeram estágios em outras instituições (Pequeno Príncipe, Emílio Ribas, USP Ribeirão
Preto, Sírio Libanês, etc). Comentou-se sobre o ECAO ser uma oportunidade para o
aluno ter estágio qualificado e conhecer novos serviços;
f. ECAO 2018: O ECAO da Turma 46 será entre 07/05/18 e 01/06/18;
g. Sobre o ECAO: O aluno pode realizar o estágio em qualquer hospital/faculdade que
tenha um programa de residência médica acreditado, ou seja, reconhecido pelo MEC.
Não necessariamente precisa ser feito com instituições com as quais a Famerp tem
convênio. Comentou-se que se algum aluno demonstrasse interesse em realizar
estágio em outro local que não necessariamente cumpra esses critérios, mas que
mesmo assim ofereça um ensino de qualidade, que a Diretoria avaliaria a validade
deste estágio para o ECAO;
h. Cada departamento deverá indicar novos docentes para compôr a Comissão do
Internato;

i. Os discentes comentaram que os internos não tem mais sala de conforto para
aqueles que passam em plantão no Centro Obstétrico. O Diretor Brienze disse que
conversaria com os responsáveis para resolver o caso;
j. Troca indevida de plantão: Comentou-se mais uma vez de que está ocorrendo troca
inadequada de plantão entre alunos de salas diferentes. Para que isso não aconteça
mais, comentou-se sobre a possibilidade de instalar um ponto eletrônico, que aceitaria
alterações e trocas de plantão com até 1 hora de antecedência e apenas entre alunos
da mesma sala;
k. Sobre o estágio no CO, comentou-se que com frequência os chefes mandam os
internos monitorarem pacientes na enfermaria;
l. O representante discente da 6ª série reclamou sobre o conteúdo cobrado na questão
de Obstetrícia do OSCE. Falou-se que no Hospital da Criança e Maternidade é muito
raro presenciar um parto normal e que a questão do OSCE cobrava justamente
diagnóstico e condutas de um parto normal complicado.
c. Reunião CAEZ, Diretor Sérgio Brienze e Coordenadora Alba Lima
a. O evento Me Formei! E Agora? será oficializado pela Diretoria de Ensino e terá
assinaturas do Diretor Sérgio Brienze, Prof. Dr. Júlio César (Docente Responsável),
Larissa Braune (CAEZ) e Joana Barbosa (IFMSA Brazil);
b. Núcleo de Processos Avaliativos: Comentou-se da pouca adesão dos alunos nos
questionários e sobre as avaliações serem muito extensas;
c. Não dará tempo de organizar para 2018 uma reforma no regimento interno da
Famerp para modificar o artigo que aborda os casos de dependência e cursos de
verão;
d. Está em processo de oficialização a formação de um Núcleo Docente Estruturante
(NDE) na Famerp. O NDE é um núcleo previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais de
2014.
e. Art. 33. O Curso de Graduação em Medicina deverá constituir o Núcleo Docente
Estruturante (NDE), atuante no processo de concepção, consolidação, avaliação e
contínua atualização e aprimoramento do Projeto Pedagógico do Curso, com estrutura
e funcionamento previstos, incluindo-se, dentre outros aspectos, atribuições
acadêmicas de acompanhamento, em consonância com a Resolução CONAES nº 1, de
17 de junho de 2010.
f. Através da implantação do NDE, a Diretoria espera crescer no desenvolvimento dos
docentes, modificar o Projeto Político Pedagógico, discutir a questão de módulos,
regime de dependência e reprovação na Graduação. Haverá participação discente no
NDE (2 alunos do 1º ao 4º ano, 2 alunos do Internato e 2 representantes do CAEZ).
7. Extensão:
a. Ocorreram os encontros do EME Educação e do Pescar no dia 02-06, com os
temas "Drogas lícitas e ilícitas" e "Sexualidade", respectivamente.
b. Foi protocolada a oficialização do próximo ciclo do Cria Vida, que ocorrerá em
agosto.
c. Ocorrerá encontro do Pescar no dia 09-06, com o tema "Violência baseada em
gênero"
8. Externas: SEM REPASSES
9. Financeiro: SEM REPASSES
10. Geral: SEM REPASSES
11. Sociocultural: SEM REPASSES

Pautas
Workshop:
a. Revisão das escalas
Administrativo e de Patrimônio:
a. Uso da varanda pelo time de Judô para vendas de produtos no dia 12/06. Consenso.

