Reunião Ordinária –17.10.2017
Gestão “Mandacaru”
Espaço de acúmulo: No que a FAMERP transforma você? (Externas)
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Aluguéis: os locatários da Casinha pediram um ajuste do valor dos aluguéis
para a próxima gestão. Segundo eles, está sendo difícil cumprir o valor
proposto devido às baixas vendas.
b. Reforma da Casinha: em reunião (04/10), o diretor geral Dulcimar afirmou que
uma licitação foi feita pela FAMERP no valor aproximado de 220 mil reais. O
valor foi investido em materiais cirúrgicos, como luvas e agulhas, para o
Hospital de Base para uso dos internos e funcionários. A FUNFARME faria o
retorno financeiro para a FAMERP pela reforma da Casinha.
2. Assistência estudantil:
a. Será protocolado a pedido do diretor Dulcimar a proposta de barateamento da
alimentação para os alunos da faculdade no refeitório do Hospital de Base. O
plano seria composto por duas opções: a primeira seria de planos mensais com
e sem cafe da manha, sendo de 250 e 220 reais respectivamente (2,77 e 3,67
por refeição, respectivamente), enquanto a segunda seria um sistema de
fichas em que a ficha única para café da manhã custaria 3 reais e a compra de
maior número de fichas dariam descontos progressivos até o número de 60
fichas com 50% de desconto (90 reais no total). Para o almoço ocorreria o
mesmo sistema de fichas com ficha única por 7 reais e desconto progressivo
até o valor de 60 fichas com 50% de desconto (210 reais no total). O diretor
geral está negociando com Fares implementação do plano.
b. Ocorrerá na quarta-feira dia 18/10 às 12h a terceira reunião da "Comissão de
Cotas".
3. Científico:
Diretoria de Pesquisa
a. A lista de trabalhos aprovados no CAIC foi divulgada, pelo CAEZ, no dia
04/10/17, a pedido da diretoria.
VI CMA
b. A prestação de contas foi entregue, pessoalmente, na FAPERP.
COMU FMUSP/SP
c. Houve entre os dias 06/10/17 e 08/10/17 o COMU da FMUSP/SP. As
coordenadoras Joyce e Andressa compareceram no evento.
4. Clev: SEM REPASSES
5. Comunicações:
a. Os cartazes da Fifty foram colados nos seguintes lugares: HB (subsolo e
AMERE), Faceres, Unilago, Unip, Unorp, Unirp, Dom Pedro e Unesp.
6. Educaçã//o:
Reunião com Diretor Geral da Famerp:
a. Houve reunião com Dr. Dulcimar no dia 04/10/17. A respeito da Educação, o
Diretor disse que fez pedido para Funfarme sobre os serviços e seus
respectivos chefes, para então cobrar a delimitação do número de vagas
disponíveis para estágio em cada serviço.

Comissão do Internato:
b. Reunião dia 16.10.2017
c. UTI: preceptora da UTI relatou, em carta à diretoria, que cinco internos
faltaram em alguns dias do estágio. Pela regulamentação dos estágios do
internato, no capítulo 13, da frequência, no artigo 35º, é obrigatória a
frequência integral na carga horária total do internato, de acordo
d. com a estrutura curricular em vigor. A proposta feita para os estudantes foi:
análise do motivo de falta, o que poderia acarretar em advertência no
histórico , e reposição obrigatória de aulas. Levantou-se a discussão sobre se
seria possível o encaminhamento mensal das faltas dos internos para
reposição imediata e também se poderiam ser instalados pontos digitais.
Avaliação dos estudantes que faltaram:
a. Com exceção de um interno, todos compareceram à reunião com a
coordenadora de curso Alba, com a chefe da clínica Luciana Vilela e com o
discente Guilherme Marum (45). Os internos expuseram seus motivos de falta
e foi deliberado que, além de o coordenador adjunto de ensino ter
conhecimento desses motivos, os alunos irão repor o estágio perdido, o que
será analisado como será feito. Nenhuma advertência será feita.
Mudanças curriculares do internato:
e. Aumento Saúde Coletiva: as UBSs de Talhados e de Lealdade e Amizade foram
visitadas pela coordenadora do curso e pelo diretor adjunto de ensino. Apesar
de a Unilago ter saído das UBSs por atritos com a prefeitura, a distância ainda
é um problema. O transporte financiado pela faculdade ou pela fundação
ainda é inviável. E, além de resolver a questão do transporte para os estágios
da medicina, precisaria ser resolvido o transporte para o curso de
enfermagem, o qual tem um ensino voltado para a rede e não tem acesso a
esse transporte. Foi levantada a possibilidade de se conseguir passes de ônibus
para os alunos e a representante da turma 47 irá consultar a sala para saber se
os estudantes teriam interesse.
f. Uma reunião com a secretaria municipal precisa ser marcada para se discutir
como se dará o estágio e para que um contrato seja firmado.
Melhorias da EmPED:
g. Após reclamações, houve mudanças no estágio da Emergência Pediátrica,
sendo que a preceptoria passou a ter mais interesse em ensinar e auxiliar o
aluno. No entanto, alguns grupos estavam se dividindo de forma com que
apenas um aluno ficava no período da manhã, quando ocorrem as visitas. A
Dra. Zilo pediu a Diretoria que comunicasse os alunos de que todos deveriam
chegar no estágio às 8h e participar das atividades da manhã e que, no período
da tarde, os alunos estariam livres para se dividir entre seus pares.
Internato:
h. As aulas dos internos voltam no dia 2 de janeiro. Levantou-se a proposta de
iniciar dia 3 e dar dispensa coletiva no dia 2 para que todos os internos
voltassem a tempo dos estágios. Foi decidido que os alunos com problemas no
retorno devem procurar os professores para se ajustar e será mantido o início
no dia 2.
COBEM:
           i. Ocorreu o 55º COBEM nos dias 12, 13, 14 e 15 de outubro em Porto Alegre.
7. Extensão:

a. Houve encontro do Eme música no dia 06-10 com o tema "Violência
Doméstica".
b. Não haverá encontro do Eme nessa semana.
c. Beatriz Moraes, Igor Gorla e Paulo Moura participarão, juntamente com
membros da LIPOP, de um encontro na Fundação Casa, mediada pela
Comunidade Só Por Hoje, no dia 20-10, sexta-feira. O tema a ser trabalhado
será "Câncer de mama e ginecomastia". A capacitação ocorrerá no dia 19-09,
quinta-feira, às 11h40.
8. Externas:
a. A Chapa Trilhar procurou o CAEZ pedindo uma nota de apoio à sua candidatura
ao centro acadêmico da USP SP. A disputa pelo CAOC está forte e além disso, o
show medicina vem se aproveitado do momento para grande divulgação, uma
vez que alguns membros do show compõem a outra chapa que disputa as
eleições (voz).
b. Uma liminar de justiça foi expedida pela Justiça federal no dia 27 de setembro,
dizendo que o enfermeiro não pode realizar consultas na qual oferece ao
paciente diagnóstico de doenças e a prescrição de exames e medicamentos,
bem como o encaminhamento para outros profissionais ou serviços. Tal
liminar restringe a atuação da categoria no SUS, onde realizavam tais
procedimentos. Os Conselhos regionais de enfermagem tem se declarado
contra a medida.
c. Sorocaba foi punida com 4 jogos sem torcida, 2 anos suspensa de qualquer
abertura , 3 anos com torcida suspensa do judô e 1500 reais vão ter que ser
doados para uma instituição de luta contra o racismo. Essa foi a punição que a
leamesp deu pra sorocaba devido ao caso de racismo denunciado na intermed
2017.
9. Financeiro:
a. As notas fiscais dos gastos no VI CMA que estavam em posse do CAEZ foram
entregues à coordenação científica para prestação de contas.
b. O saldo do Prata da Casa, realizado no dia 04/10 na Casa Kenty, foi R$ 300,00.
10. Geral:
a. Foi protocolado ofício nomeando a aluna Lara dos Santos de Brito para
congregação.
Reunião com Diretor Geral no dia 4 de outubro:
b. Foi pedido para que a próxima congregação fosse em novembro, quando os
discentes representantes ainda estariam aqui. Ele concordou em realizar nas
primeiras semanas de novembro.
c. O pedido de bolsas permanência foi negado pelo estado de São Paulo, cuja
justificativa foi o período de crise atual e que a verba de 2017 (7,9 milhões)
deveria ser realocado para suprir essa demanda.
d. Pedido de cargos de confiança foi autorizado desde que os pagamentos
necessários saíssem do recurso atual da faculdade, ou seja, nenhuma verba
extra foi destinada pelo Estado de São Paulo.
e. Data para inscrição das chapas foi até o dia 16 de outubro. Apenas a chapa
"Torvelim" se inscreveu.
11. Sociocultural:
a. A programação da Semana Cultural ocorreu conforme o previsto. Serão
certificados todos os membros da gestão.

b. Os ingressos do segundo lote da Fifty estão sendo vendidos diariamente na
Casinha. Gestão deve ficar atenta em suas escalas. Os valores são de R$20 para
alunos sócios/CASA, R$25 para alunos FAMERP e R$30 para forasteiros. Até o
dia 16 de Outubro de 2017, 60 convites tinham sido vendidos.
c. No dia 28 de Outubro de 2017, no sábado, será realizada na Chácara São
Francisco a passagem da Gestão Mandacaru para a próxima gestão eleita.

Pautas
Geral:
a. Decisão do CFM e atuação da Enfermagem nas unidades de saúde:
Contra o ato: consenso
A favor do ato: 0
Abstenção: 9
Foi decidido que será conversado com o CAERP para se saber o posicionamento da instituição
e se será possível redigir uma carta em conjunto.
b. Ad Aeternum:
A pauta foi discutida e deliberada pelos presentes;
Foi decidido quem entregará as plaquinhas para cada um dos formandos.

Educação:
a. Atores do OSCE: Caio Magno, Alexandre Mendonça, Tiago Novaes (se necessário), Paulo
Moura, Camila Morita
Sociocultural:
a. Organização da gestão no dia da Fifty
No dia 27, haverá a Fifty, o EME e o OSCE. A gestão irá se organizar para ver quem puder ir
arrumar a chácara. O sociocultural irá às 15h e o restante se organizará para ir.

