Reunião Ordinária –18.04.2017
Gestão “Mandacaru”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Reunião diretor administrativo Mattos: a FAEPE cobra para eventos que vem
pessoas de fora porque é a fonte de renda dela. O valor cobrado é de 10 a 30
por cento. Aldenis vai confirmar se o esquema para o Workshop será mantido
o mesmo do ano passado: que nada será cobrado. Sobre os estágios
extracurriculares: a diretoria não pode interferir na autonomia de cada
departamento.
2. Assistência estudantil:
a. Foi divulgado aos alunos da enfermagem (1° e 2° anos) e da medicina (2° e 3°
anos) a campanha de verificação da situação vacinal dos alunos da FAMERP. O
google docs para os interessados em participar deverá ser respondido até
quarta-feira 19/04/17.
b. O Diretor Adjunto de alunos continua sendo o Kazuo após as eleições.
3. Científico:
a. Diretoria de Extensão
Houve reunião com a diretora Lúcia Beccaria no dia 17/04/17. Estavam
presentes os coordenadores do científico e da extensão. Foi avisado que a nova
diretora adjunta de extensão será Ana Maria Sabino. A diretora adjunta de pesquisa
continua sendo a Dra Suzana Margareth Ajeje Lobo.
Em relação à coordenação cientifica ela também frizou a necessidade de se
marcar uma data para o Forúm das Ligas, que tudo relacionado ao assunto será
passado para a nova diretora adjunta de Extensão.
b. VI CMA: Foi cancelada a reunião de comissão marcada para o dia 18/04/17 às
13h na casinha. Uma nova data será discutida entre os participantes da
comissão
c. COLIG
- Haverá reunião no dia 24/04/17 às 13h.
- As ligas LHA (Liga de Hipertensão Arterial), LIGOM (Liga de Ginecologia,
Obstetrícia e Mastologia), LICAD (Liga do Aparelho Digestivo) e LGG (Liga de Geriatria e
Gerontologia) seguem com problemas na oficialização. Os coordenadores foram
novamente comunicados. A LiHaS (Liga de Habilidades e Simulação) ainda não
entregou os papéis para ser oficializada.
4. Clev:
a. O resultado oficial do Núcleo Brasil-Cuba foi divulgado dia 10/04. O aluno da
Famerp foi selecionado e irá realizar o intercâmbio.
b. O resultado do edital de vaga remanescente do Reino Unido foi liberado dia
12/04. Um aluno da Famerp havia se inscrito. No entanto, ele não realizou
todas as etapas da inscrição, o que fez com que ele não participasse do
sorteio. Após diálogo com a CEV, o aluno utilizará a taxa de inscrição para o
próximo edital de vagas remanescentes.
c. O resultado da etapa brasileira do Núcleo Brasil-China foi divulgado dia 18/04.
A CLEV selecionada para recepcionar esses alunos foi FAMENE e UFPB, ambas
de João Pessoa (PB)..

5. Comunicações:
a. As inscrições pro XI Workshop de Medicina foram abertas no dia 10/04 às 12h.
b. Foram impressos:
132 Ingressos normais
15 Ingressos inclusivos
74 ficha de inscrição CAEZ
44 ficha de inscrição ANGLO
29 ficha de inscrição ALL WIN
c. Os ingressos foram entregues nos pontos de venda na sexta-feira (07/04).
d. Até hoje (18/04), tivemos 135 inscrições online e 10 inscrições no CAEZ (sendo
uma delas Cursinho Ingresso). As inscrições dos outros pontos de venda serão
contabilizadas no fim da semana.
e. Apenas 11 pessoas pagaram a inscrição online, totalizando R$990. As
inscrições no CAEZ totalizaram R$810 e R$55 do aluno do Cursinho Ingresso.
No total, R$1855.
f. A coordenação fez uma visita no Anglo de Rio Preto para a divulgação do WS.
6. Educação:
a. Diretoria: o Prof. Ms. Sérgio Brienze continua como Diretor Adjunto de Ensino
da faculdade. Sem mais informações sobre quem ocupará o cargo de
coordenador do curso de Medicina até o momento
7. Extensão:
a. Houve reunião com a ex diretora adjunta de extensão Lúcia Beccaria no dia
17/04, segunda-feira, às 13 h. Ficou decidido que ela enviaria, ainda nesse dia,
as informações referentes ao projeto de extensão Pescar nos e-mails de sala
das turmas do segundo ao sexto ano de Medicina, e do segundo ao quarto ano
de Enfermagem.
b. Houve o primeiro encontro do EME Educação no dia 07/04 às 13 h, cujo tema
abordado foi "Vestibular, Profissões e Cotas".
8. Externas:
a. Entre os dias 8 e 15 de abril ocorreu a pré intermed. Pensando no acolhimento
das mulheres que sofrem qualquer tipo de abuso no evento as meninas do
coletivo feminista MUDA da UNICAMP se uniram e convidaram meninas de
outras faculdades para formar uma ouvidoria visando acolher vítimas. A ideia
foi levar pulseiras rosas para as meninas da ouvidoria serem identificadas e
procuradas em casos de violência. A ideia foi bastante hostilizada no grupo da
intermed-sp no facebook e as meninas sofreram ameaças ao longo dos dias da
competição. Ameaçaram agredir meninas que estivessem com a pulseira rosa
e isso acabou enfraquecendo a ideia inicial.
b. No dia 10 de abril de 2017 a Congregação da Escola Paulista de Medicina
Universidade Federal de São Paulo publicou uma Carta aberta à população
com o título "o Hospital São Paulo poderá fechar suas portas!". Nela foi
abordada a atual crise financeira do hospital universitário da Unifesp, que com
a fórmula de pagamento imposta pelo Ministério da Saúde/Ministério da
Educação (Contratualização) os recursos financeiros de custeio são pagos por
teto, em valores muito abaixo do necessário ao pagamento dos serviços
prestados à população, resultando em déficits financeiros crescentes. Como o
Ministério da Saúde não atendeu à solicitação de aumento da verba de
contratualização, o hospital fechou as o internações eletivas e restringiu o
atendimento do Pronto Socorro às situações de urgência e emergência.

c. No dia 19 de Abril (quarta-feira) irá ocorrer o Ato pelo Hospital Universitário
da USP, manifestação contra o avanço do desmonte da universidade e do
hospital universitário. Desde 2014, a reitoria ameaça desvincular o hospital,
culpando-o pela crise orçamentária. Além da ameaça de desvinculação, o HU
vem sofrendo com o seu sucateamento e a sua defasagem de trabalhadores.
Desde os PIDVs (Projeto de Incentivo a Demissão Voluntária), há grande
demanda por mais médicos e também para que equipe de enfermagem seja
ampliada e completada. A falta desses profissionais levou ao fechamento de
diversos leitos. O Pronto Atendimento da Pediatria, por exemplo, foi fechado
durante a noite, sendo só aberto para casos referenciados, e está sob risco de
ser fechado durante o dia também. Além disso, o ensino de alunos de vários
cursos fica seriamente prejudicado devido a falta de técnicos e outros
funcionários. Também está ocorrendo privatização e terceirização de serviços,
como os refeitórios.
9. Financeiro:
a. Foram recebidos R$ 20,00 de inscrição da CLEV referentes ao Edital de vaga
remanescente do Reino Unido. Esse dinheiro será destinado ao Fundo de
Financiamento da CLEV.
10. Geral:
a. O professor Dulcimar Donizete foi indicado, semana passada, pelo governador
Geraldo Alckmin, como diretor geral da FAMERP
11. Sociocultural: SEM REPASSES

Pautas
Administrativo e de Patrimônio:
a. Empresa de perfume quer estabelecer loja na varanda da Casinha. Inicialmente
para o dia das mães. Aluguel de R$80. Posição da gestão: favorável.
XI Workshop: A gestão pode auxiliar na divulgação em escolas de Rio Preto?
Posicionamento da gestão: favorável. Flango, Yuriki e Gabs ficarão responsáveis por
procurar uma ou duas escolas e apresentar o evento.
Comissão CMA: foi decidido que a comissão fará a reunião hoje, 18)04 às 21h30.

