Reunião Ordinária – 23.10.2017
Gestão “Mandacaru” - Reunião da Saudade
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Reforma da Casinha: O diretor executivo da FUNFARME, Fares, em reunião
com a secretária do CAEZ, Vera, questionou quando o CA começará a se
organizar para a reforma. Segundo ele, o orçamento já foi fechado. Entretanto,
a advogada da faculdade Kênia, o diretor geral Dulcimar e o diretor adjunto
administrativo Esteves estão em recesso. Logo, não puderam dar mais
informações sobre a reforma e sobre a realocação da sede para o antigo
anfiteatro da diretoria de ensino.
2. Assistência estudantil:
a. Foi protocolado no dia 20/10 para a Diretoria Geral o ofício referente ao Plano
de Alimentação de Alunos, com o intuito de reduzir os custos de alimentação
para os estudantes no refeitório do Hospital de Base.
b. Após a implementação de novos horários de atendimento no SOPPA com o
programa de pós-graduação, o SOPPA se encontra sem fila de espera. A
conquista é considerada muito importante no contexto da atual situação da
saúde mental dos estudantes da FAMERP e considerando a persistência da
coordenação que desde o início do ano procurava meios de chegar a essa
conquista.
c. Ocorreu a reunião da Comissão de Cotas no dia 18/10. Foi proposto para a
próxima reunião (ainda sem data marcada) a pesquisa de mais modelos de
comissão de cotas raciais, pesquisa sobre o perfil dos alunos ingressantes da
FAMERP, questões legais do SISU e contato com a FAMEMA em busca de
parceria para reformulação das cotas na faculdade.
3. Científico:
COLIG
a. Haverá reunião do COLIG, no dia 26/10/17 às 12h, para dar início à finalização
das atividades das Ligas Acadêmicas de 2017.
4. Clev:
a. A aluna da PUCCamp, que iria viajar pela CLEV Famerp para o Egito, desistiu do
estágio devido aos custos da passagem aérea.
5. Comunicações: SEM REPASSES
6. Educação:
a. Abertura de escolas: Cremesp entrou com representação junto ao Ministério
Público Federal solicitando que o órgão abra investigação para apurar a
licitude de ato administrativo do ministro da Educação neste ano. O ato
autoriza a criação de novos estabelecimentos privados de ensino médico no
Estado de São Paulo. O Conselho acredita que houve desrespeito às condições
legais necessárias para essas autorizações, as quais ocorreram em verdadeiro
desvio de finalidade do ato administrativo, bem como em desacordo com o
quanto preconiza a Lei Federal nº 12.871/13 (Mais Médicos). A lei dos Mais
Médicos definiu claramente que a reordenação da oferta de cursos de
Medicina deveria priorizar as regiões de saúde com menor relação de vagas e

médicos por habitante, e essa análise demográfica daria a concessão do direito
de exploração do ensino médico privado.
7. Extensão:
a. Haverá capacitação para Eme Esporte sobre o tema "Religião" no dia 24-10 às
13 h. O encontro ocorrerá no dia 27-10.
b. Beatriz Moraes, Igor Gorla e Paulo Moura, juntamente com membros da
LIPOP, e sob intermédio da Associação Só por Hoje, realizaram um encontro na
Fundação Casa de Mirassol para a abordagem do tema "Câncer de Mama e
Ginecomastia" no dia 20-10 (tema escolhido pela coordenadora Pâmela).
Fundação composta por homens jovens (13-18 anos), os quais se mostraram
muito interessados. A coordenação pretende propor temas para a
coordenação da fundação e adotar projeto continuado com eles. Houve a
sugestão de unir o curso de psicologia.
c. No dia 25-10 às 16 h, haverá reunião com uma aluna da ALARME para discutir
a possibilidade de realização de um projeto de extensão conjunto sobre o
tema "Bullying" com adolescentes em algumas escolas de São José do Rio
Preto.
8. Externas:
a. Foi entregue no dia 23/10/2017 um ofício para a Famerp pedido de
financiamento para 5 inscrições do COBREM Niterói que irá acontecer em
janeiro de 2018.
b. USP/SP: Foi postado no dia 22 de outubro uma nota de apoio à Chapa Trilhar
que concorre ao CAOC. Além disso, no dia 18/10 ocorreu uma Assembleia
Geral dos estudantes da faculdade de medicina da USP onde foi deliberado um
calendário de mobilização contra o desmonte do HU(Hospital Universitário) e
o possível fechamento do atendimento pediátrico do hospital.
c. FAMEMA: Devido aos cortes no orçamento, a contratação de professores e
funcionários da Famema (Faculdade de Medicina de Marília) estava sendo
feito via Fundação, porém ela não está mais dando conta por causa de dívidas
que acumulou. Além disso, os alunos estão perdendo áreas do campus pela
“reorganização”. O DACA marcou uma audiência na Assembleia Legislativa do
estado de São Paulo que ocorreu no dia 06 de outubro. Entre os
encaminhamentos da assembleia estão medidas que vão tornar mais
transparentes os gastos da instituição de ensino, a elaboração de um dossiê
que leve as denúncias à secretaria de ciência e tecnologia e da saúde e
apresentação de uma ementa para aumentar o financiamento destinado a
FAMEMA.
d. Estão abertas as inscrições para o miniErem Barretos, que irá acontecer no dia
15 de novembro. O valor das inscrições é de R$20,00 reais para a alimentação
que inclui dois coffees e um almoço.
e. COREMU: nos dias 20 e 21 ocorreu o Congresso Paulista de Saúde Pública da
APSP (Associação Paulista Saúde Pública). No evento foi debatido o
fechamento da residência multidisciplinar e possíveis ações para impedir isso.
O professor Cacau se propôs a realizar um espaço sobre o tema e incentivar
uma mobilização interna. Já os residentes iriam se reunir para decidir suas
ações e mostraram interesse em ter um futuro apoio do CAEZ e do CAERP.
9. Financeiro: SEM REPASSES
10. Geral:

a. No dia 25 de outubro, quarta feira, ocorrerá a eleição para a nova gestão do CAEZ. A
votação será das 9h às 15h
11. Sociocultural:
a. Ocorrerá, na sexta-feira, a Fifty 2017, a partir das 23 horas na Chácara São Francisco.
b. A coordenação está divulgando eventos culturais locais na página do Facebook e na
Casinha.

Pautas
Assistência Estudantil:
a. Pedido negado de bolsa pelo estado: foi solicitado pedido de 500mil para bolsa
permanência, negado pela Diretoria.
propostas sobre representação do CASA:
-

sem participação do CAEZ (limitar à comunicação com os representantes
discentes)
com participação do CAEZ
- cadeira discente
- cadeira separada pro CAEZ
- cadeira com voz, sem voto

Educação:
a. Discussão sobre o exame do Cremesp

