Reunião Ordinária –22.08.2017
Gestão “Mandacaru”
Espaço de acúmulo: aborto e violência obstétrica
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:  SEM REPASSES
2. Assistência estudantil:
a. Foi aprovada a realocação de profissionais para operacionalização do SOPPA.
Cópias da carta com assinatura do Diretor Geral da FAMERP e previsão de
funcionamento foram entregues aos coordenadores de Assistência Estudantil
dos três Centros Acadêmicos. Os alunos, a partir do mês de Agosto, vão poder
agendar consultas em novos horários e o esperado é que as filas para
atendimento diminuam brevemente. Foi postada uma nota na página do
Facebook do CAEZ explicando a mudança para a comunidade acadêmica.
b. Reunião de Comissão de Cotas com representantes dos três cursos da FAMERP
ocorrerá quarta-feira, 23 de Agosto de 2017, ao meio-dia.
3. Científico:
COLIG
a. Feira das Ligas: houve uma reunião no dia 16/08/17 entre as coordenadoras
Ana e Luísa e as assistentes sociais na Secretaria Municipal de Assistência
Social de SJRP. As assistentes sociais são responsáveis pela implantação do
projeto na comunidade da Irmã Hosana do Bairro Solo Sagrado. Elas
confirmarão as datas e os dias disponíveis, bem como o público esperado e a
realização em conjunto com projetos já existentes no local, como o CRAS
(Atendimento às mulheres) e o curso de informática dos adolescentes. Assim
que elas retornarem com as respostas, entraremos em contato com as ligas e
com os grupos de Formação Humanística.
b. Haverá reunião do Colig no dia 04/09/17.
VI CMA
c. A palestra sobre Medicina Humanizada foi cancelada devido à falta de
palestrante. No lugar haverá uma palestra sobre Responsabilidades Médicas
com o advogado do Hospital de Base, Dr. Luiz. Houve uma alteração de
horários na programação para encaixar todas as palestras e passagens aéreas
dos palestrantes.
d. - Serão feitas escalas de vendas e de divulgação para a gestão nessa última
semana para o evento.
4. Clev:
a. As inscrições para o 3º edital de vagas remanescentes SCOPE ciclo 2017/2018
encerram-se dia 22/08. O período de viagem será de dezembro de 2017 a
março de 2018 (estágio de 4 semanas). Há vagas para os países: Argentina,
Armênia, Cazaquistão, Equador, El Salvador, Grécia e Iraque - Kurdistan. Até o
momento, uma aluna de Fernandopolis (Universidade Brasil) fez a inscrição
para tal modalidade.
b. A DENEM liberou uma consulta pública sobre o tema dos editais de
intercâmbio, a fim de otimizar e manter democrática a discussão acerca dos
Editais da Executiva. As propostas de encaminhamentos da consulta serão

levadas ao Fórum de Estágios e Vivências (FEV). O período da consulta é de
18/08 a 06/09.
5. Comunicações:
CMA
a. os adesivos dos crachás já foram impressos
b. inscrições: 81 pessoas realizaram o pagamento até o momento
c. arte patrocinada: será patrocinada uma arte no Facebook com a programação
e os preços. A publicação ficará do dia 22/08 a 01/09
Site CAEZ
d. Foi contratada a empresa InventoCom para fazer o host do site. Será pago o
valor de R$300,00 pelo contrato anual.
e. Será feita a renovação do Domínio do site (caez.org.br). Será pago o valor de
R$72,00 pelo contrato de 2 anos do Domínio.
6. Educação:
a. Câmara da Graduação: a reunião da câmara de graduação aconteceu no dia 16
de agosto. Foram pautadas:
a. A necessidade de se padronizar o requerimento de
documentos dos 3 cursos da FAMERP;
b. O projeto do Núcleo de Desenvolvimento de Educação em
Saúde (NUDES): tem por objetivo padronizar um programa de
avaliação, recuperar aluno que não atinge conteúdos
necessários e entender o porquê, desenvolver programas para
alunos de alto rendimento, desenvolver forma de tutoria que
acompanhe o rendimento do aluno, preparar curso de
docência;
c. Avaliação online tem baixa adesão dos alunos: a TI irá colocar
avisos no SGF para que o aluno responda ao questionário.
Estuda-se a possibilidade de deixar o questionário disponível
até as avaliações finais. Além disso, planeja-se uma
reestruturação completa para que a avaliação não leve tanto
tempo para ser feita. Alguns professores afirmaram que nunca
receberam a auto-avaliação em seus e-mail. Isso porque
muitos docentes, além de serem contratados pela FUNFARME,
não verificam seus e-mails FAMERP. A TI afirma que não
consegue encaminhar a avaliação para outros e-mails que não
sejam FAMERP.
b. NDE: no dia 21 de agosto ocorreu a primeira reunião do Núcleo Docente
Estruturante do curso de medicina da FAMERP. A reunião serviu para explicar
o que seria o NDE e suas funções, além de elaboração do documento que
oficializará a portaria do núcleo. No documento a maior parte da discussão
girou em torno dos membros que irão compor o NDE e foi determinado que os
membros serão: O Diretor Adjunto de Ensino, coordenador de curso, 16
docentes (sendo 2 de cada área da clínica médica e 4 das disciplinas básicas),
coordenador do NUDES, 2 membros do núcleo pedagógico, 2 preceptores
médicos do HB e 4 discentes da medicina. Os discentes serão compostos por
um representante do centro acadêmico, um representante do ciclo básico, um
do ciclo clínico e um do internado que serão indicados pelos seus pares com
mandato de 1 ano. O NDE terá no mínimo 4 reuniões por ano, que ocorrerão
na segunda feira às 11:30h. Também foi pautada a questão de muitos

docentes faltarem nas reuniões e por isso foi estipulado que o membro que
perder duas reuniões seguidas será retirado do NDE.
7. Extensão:
a. Ocorreu dia 18/08 o segundo encontro do 2º ciclo do projeto Cria Vida, de
tema "Sexualidade"
b. O encontro do projeto EME (esporte) previsto para o dia 18/08, com o tema
Identidade de Gênero, foi cancelado devido a evento realizado na ALARME. O
encontro será realizado no dia 25/08, e o encontro deste dia (EME Educação tema: Orientação sexual) foi adiado para o dia 01/09.
c. Haverá capacitação para o Cria-Vida de tema "Saúde Mental" dia 24/08, às
12h30. Este será o último tema do ciclo, e o encontro será realizado no dia
25/08.
8. Externas:
a. Integrantes da chapa “A Mão que cuida também luta” entraram em contato
com a coordenação para pedir apoio do CAEZ em suas eleições para a gestão
do Centro Acadêmico de Medicina da Barão de Mauá. A chapa é composta por
pessoas que já faziam parte da gestão atual do CALTAL e que buscou, entre
outras coisas, ir contra o trote e opressões dentro da instituição. A chapa
concorrente chamasse União e traz um discurso que defende a aproximação
da atlética e o CA, além de uma defesa as tradições da faculdade. Foi aprovado
o apoio a chapa “A Mão que cuida também luta” e postada uma nota no dia 22
de agosto.
b. No fim de semana do dia 25, 26 e 27 de agosto irá ocorrer a Reunião Regional
da Sul 2, juntamente com o ECEV São Paulo. A coordenadora Andressa estará
presente.
9. Financeiro: SEM REPASSES
10. Geral:
a. O aluno Tiago, coordenador de extensão do CAEZ, foi nomeado como delegado
institucional discente da ABEM, para o COBEM de 2017
b. No dia 22 de agosto, aconteceu a reunião sobre calendário escolar, com participação
de representantes do caez, representantes de turma (até o quinto ano) e a comissão
de alunos da turma 49 (segundo ano).
c. Na reunião, os alunos da 49 levaram algumas propostas para adiantar matérias para o
ano atual, para não sobrecarregar o terceiro ano. O coordenador de ensino, Brienze,
disse que tentará adiantar a matéria de inglês instrumental 2 para que os alunos
realizem nesse ano. Também foi proposto que os alunos fizessem matérias
extracurriculares com certificado nos horários livres desse ano, mas a turma não
aceitou.
d. Além disso, foi pautado que haverá uma extensão da matéria do ciclo básico com
intuito de encaixar o ensino em unidades básicas de saúde.
e. Ficou decidido que as aulas começarão às 7h20 para o 3º ano.
f. Para a turma 50, a coordenadora de medicina, Prof. Alba, disse que continuaria
conversando com os departamentos para que alguma matéria da 3ª série fosse
ministrada no 2º ano.
g. COBEM
1. Foram conseguidas 12 inscrições para o COBEM pela FAMERP, embora até o
momento apenas 6 pessoas confirmadas, e 8 inscrições para o alojamento da DENEM
pela FUNFARME, até agora temos 5 inscrições. Os alunos interessados têm até o final
da semana para demonstrar interesse.

11. Sociocultural:
a. Locação de cama elástica e piscina de bolinhas serão feitas para a Fifty, pelo valor de
R$200.
b. A programação da Semana Cultural foi definida em reunião de comissão: contará com
três dias de almoço na Casinha, espaço de acúmulo com tema apropriação cultural,
CINE CAEZ com filme a definir, Prata da Casa, 24 horas na Casinha e duas oficinas
práticas.
c. A reforma da Casinha não deve ocorrer tão brevemente, segundo atualizações da
Coordenação de Administrativo e de Patrimônio. Logo, o evento 24 horas na Casinha
será planejado normalmente.
d. Foi postado na página do CAEZ o Save The Date referente à Semana Cultural.

Pautas
CLEV:
a. Pedido de Financiamento para o ECEV: em São Paulo, no final de semana dos dias 26
e 27 de agosto. Terá o ECEV e o planejamento da programação do mini-EREM. Solicita-se
passagem para São Paulo. A coordenadora CLEV conversará com a financeira.

