Reunião Ordinária –28.03.2017
Gestão “Mandacaru”

Espaço de acúmulo: O afastamento do estudante de medicina do movimento
estudantil. Puxado por: Externas (Andressa, Paula, Yuriki).
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Foi tentado marcar reunião com o Diretor Adjunto Administrativo Mattos para
elucidação sobre cobrança do uso de salas da FAEPE e sobre os estágios
extracurriculares. Espera-se resposta.
2. Assistência estudantil:
a. Continua a tentativa de pedir à profª Gislaine Buzzini Fernandes que haja
inserção de enfermeiro(a) nas matrículas, para conferir as carteiras de
vacinação e registrar as pendentes.
b. Houve reunião com o prof Nelson Iguimar Valerio, dia 23/03/17, a respeito da
terapia coletiva. Ele se prontificou a fazer uma apresentação da atividade aos
interessados. Primeiro, é necessário constar a demanda, depois, ele verificará
quantos profissionais, salas de aula, horários serão necessários. A coordenação
reservou a sala 1 para o dia 29/03/17, das 16h às 18h. A divulgação ocorreu via
facebook e whatsapp. Tentativa de reunião no dia 29)03 com o professor.
c. O ofício foi protocolado no dia 23 e ainda se espera resposta.
3. Científico:
a. COLIG
- 11 Ligas Acadêmicas apresentaram problemas na oficialização. Segundo a
Larissa, secretária da Diretoria de Extensão, estavam relacionadas a
assinaturas na “Carta de Ciência do Departamento”. Todas as ligas envolvidas
já foram avisadas e os processos devem ser retirados por um dos
coordenadores de cada liga, resolvidos e devolvidos à Diretoria.
- O pedido de oficialização da LHA (Liga de Hipertensão Arterial) foi
protocolado e encaminhado à Diretoria de Extensão.
- Vera Lúcia, secretária do CAEZ, numa limpeza de envelopes, achou dinheiro
das ligas: INFECTIO (Liga de Infectologia), LAPD (Liga de Apoio aos Portadores
de Diabetes), LIDOR (Liga da Dor), LIGOFT (Liga de Oftalmologia), LGG (Liga de
Geriatria e Gerontologia) e LTx (Liga de Transplantes de Órgãos e Tecidos). Os
coordenadores foram avisados e irão retirar os envelopes na Casinha. O
dinheiro encontrado da LINNEURO (Liga de Neurologia e Neurocirurgia) e da
OTORRINO (Liga de Otorrinolaringologia) foram depositados na conta do CAEZ
(R$ 20,00) pela inexistência destas ligas no ano de 2017.
b. Diretoria de Extensão
- Câmara de Extensão: Houve reunião no dia 24/03/17; as pautas que
envolveram o Científico foram:
• Fórum das Ligas Acadêmicas: como a “Mostra das Ligas” deixou de existir no
CAIC, a diretora deu continuidade no seu projeto de organizar um Fórum de
Ligas, que terá como responsável um docente e um discente. As decisões do
evento serão tomadas em comissão, formada pelo COLIG, membros do CAEZ e

do CAERP e diretoria. A previsão é que o evento ocorra no segundo semestre.
• Feira das Ligas: Foi perguntado se existirá o evento. A Coordenação ainda
não decidiu sobre isso. Há a possibilidade de acontecer juntamente com o
Fórum.
• Certificação e Oficialização dos eventos: Foi enfatizado que a oficialização
dos eventos deve ocorrer antes de acontece-los, um docente sempre deve se
responsabilizar pela ocorrência de qualquer atividade bem como participar da
sua organização. A certificação está cada vez mais rápida pela diretoria.
• COLIG: a questão dos relatórios e avaliações parciais/finais foi comentada e
foi falado que eles passarão a ser impressos, não havendo a possibilidade de
não recebimento do mesmo. A secretária Larissa deu a ideia de se entregar um
comprovante para quem assinou e entregou as avaliações, o que será
estudado pela Coordenação.
- Houve reunião com a diretora Lucia Beccaria no dia 24/03/17, para falar
sobre asLigas Acadêmicas no site da FAMERP. Como no site, a Diretoria de
Extensão está como um todo desatualizada, a coordenação será responsável
pela escrita dos textos por nós responsáveis – o Colig será incluído na parte de
“Estruturas” da diretoria e as Ligas terão uma aba própria. A Coordenação
também ficou responsável por receber os outros textos que foram pedidos (à
IFMSA Brazil, à CLEV FAMERP, à Coordenação de Extensão Universitária),
todos serão entregues à diretora que encaminhará para a mudança imediata
no site. Foi também falado sobre o processo de oficialização do COLIG na
Diretoria, que ainda se encontra em andamento, com a advogada da
faculdade, Kênia.
c. Diretoria de Pesquisa
- Houve reunião com a secretária Eliana no dia 24/03/17. Ela apresentou para
a Coordenação os passos para se realizar um projeto de pesquisa, uma
iniciação científica (com bolsa e sem bolsa) e estágios básicos. A coordenação
fará um tutorial e postará no Facebook num futuro próximo.
- Os editais de pesquisa (PIBIC CNPq e PIBIC FAMERP/FUNFARME) estavam
previstos para serem divulgados no dia 27/03/17, mas não foram. O prazo
inicial para submissão de projetos será de 03/04/17 a 01/05/17, podendo ser
alterado porque os regimentos ainda se encontram com a advogada Kênia.
4. Clev:
a. Foi divulgada a modalidade de intercâmbio SCORA Exchange no dia 20/03.
Para fazer o intercâmbio nesta modalidade, não é necessário fazer contato
com a CLEV e nem com a CEV, pois a coordenação nacional responsável por
esta modalidade é a Coordenação de Relações Exteriores (CREx) da DENEM.
b. Núcleo Brasil-Cuba (NBC)
- as inscrições encerraram-se dia 24/03. A CLEV Famerp recebeu 3 inscrições,
sendo 1 da Famerp e 2 da Fameca
- errata: no dia 23/03 as CLEVs foram notificadas sobre uma discordância entre
o edital e os slides fornecidos pela CEV para os estudantes preencherem com
os certificados. No edital consta que cada evento de cunho político e de
discussão promovido pelo CA vale 5 pontos. No entanto, no modelo do slide
consta "30 pontos por estágio", sendo que deveria estar escrito "5 pontos por
evento". A CEV reiterou que o que está correto é o que consta no edital. A CEV
agradeceu a CLEV Famerp por apontar esta falha.
5. Comunicações:

a. A arte do outdoor do 6° Congresso Médico Acadêmico (CMA) já está
praticamente pronta. Falta apenas definir alguns detalhes, como o patrocínio.
b. Teve reunião da CO do Workshop e foi decidido que:
O primeiro lote começará a ser vendido dia 03/04 no valor de R$90,00.
O segundo lote começará a ser vendido dia 01/05 no valor de R$100,00.
As taxas de compra pela internet serão cobradas.
Serão dados 10 ingressos inclusivos e 5 para alunos de baixa renda do curso All
Win.
Alunos do Cursinho Ingresso poderão pagar R$55,00.
c. Foi iniciada votação no grupo da gestão do Facebook para se decidir o
produto da gestão.
6. Educação:
a. A coordenação entrou em contato com a secretária Vanda para falar sobre o que
poderia ser feito para o esclarecimento geral dos alunos sobre os cursos de verão. Ela
disse que entraria em contato com o coordenador de curso de medicina, Prof. Dr. Júlio
César, para que ele mandasse um esclarecimento por e-mail aos alunos. Sem mais
informações sobre isso até o momento.
b. ANASEM: Saiu resultado da Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina
(2016). Cada aluno tem acesso individual a sua nota e a média de nota da sua
instituição de ensino. A média de proficiência da Famerp foi de 103,9, classificando-se
no nível adequado.
7. Extensão:
a. Ocorrerá capacitação geral na sala 8 das 14 às 17 dia 29/03, com a presença do
grupo Valkirias e a psicóloga professora Jacqueline.
b. A coordenação juntamente com o Científico está trabalhando na atualização
da parte de projetos de extensão e da extensão do site da faculdade.
c. A oficialização do EME foi protocolada, e a do Cria-Vida está apenas
aguardando a assinatura da professora Rosana.
d. Câmara de Extensão: foi comunicado que o Proext desse ano ainda terá o valor
de 100 mil reais como repasse mínimo, o que é impensável atualmente na
faculdade.
8. Externas:
a.
Uerj: Na terça-feira passada (21/03) a LIRE (Liga intermed Rio de Janeiro e
Espírito Santo) comunicou oficialmente a expulsão da UERJ como diretoria
convidada do Intermed-RJ/ES. Esse ato foi em resposta a decisão tomada no
COBREM SÃO PAULO/2017 em que ficou decidido que os lucros do OREM
2014, em posse da DENEM, seriam destinados a quitar dívidas judiciais do
evento e também a dívida da DENEM Nacional com as CLEVs de todo país.
- Ainda sobre isso, no dia 26/03 o Centro Acadêmico Fróes da Fonseca (CAFFUniversidade Severino Sombra/Vassouras), juntamente com mais 15 centros
acadêmicos do RJ e ES, lançou uma Carta Aberta à DENEM na qual solicitava
uma explicação por parte da DENEM nacional, referente à legitimidade das
decisões tomadas acerca dos fundos regionais da sudeste-1.
b. Uerj: Na última sexta-feira (24/03) o governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão, anunciou corte de 30% dos salários dos professores e
servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que estão parados a 5
meses.
- Ainda sobre o caso, os professores da UERJ não estão em greve e nem

paralisados há 5 meses, na verdade devido a falta de repasse de verba para
manutenção e custeio da UERJ a reitoria está adiando o início das aulas por
falta de condições. Os professores estão sem salário de fevereiro e décimo
terceiro, os estudantes estão sem bolsas e funcionários sem salários ; não há
trabalhadores de limpeza e de manutenção por falta de salários desde
fevereiro e não existe previsão de nova licitação para a contratação.
c. UFF: a Pró-reitoria da graduação da UFF (Universidade Federal Fluminense)
declarou 113 candidatos não aptos para ingressar nos curso de graduação por
meio das cotas raciais. Ao todo, foram convocados 198 candidatos pela
Comissão de Aferição da Autodeclaração de cor/etnia para entrevista após
terem documentos e foto verificados.
d. UnB: Instituto de Biologia da Universidade decidiu suspender as atividades da
disciplina obrigatória de Bioquímica e Biofísica Médica a partir de 17 de março
de 2017 e de cancelar definitivamente a disciplina a partir de 22 de março de
2017. A referida disciplina é obrigatória do curso de medicina.
A decisão ocorreu depois de um ato e da carta de repúdio lançada pelo
Coletivo Negrex-UNB, na qual o havia críticas ao professor João Alexandre
chefe do departamento de Bioquímica. O tal professor já havia sido
denunciado ao Conselho de Ética da Universidade e o seu afastamento da
disciplina já havia sido exigido pela Faculdade de Medicina. No entanto, em
total desrespeito a estas medidas, o Professor João Alexandre insista em
lecionar e propagar seu discurso higienista e elitista como forma de
intimidação.
e. Caso aluno da Famerp (Choppada Bixos 2017) e Comissão de direitos humanos
da DENEM: ouvidoria da DENEM entrou em contato com o aluno; colocaria-se
em prática o protocolo determinado pelos Direitos Humanos da DENEM;
ouvidoria propôs aconselhar o CAEZ em relação quanto à capacitação de
tratamento de casos de abuso.
f. Foi deixada lista na sala da Vera com envelope para se pagar o EREM em bloco.
Aqueles da gestão que desejarem deve-se pagar o valor de R$70 até dia 20 de
abril.
9. Financeiro:
a. Foram recebidos R$ 150,00 de inscrições da CLEV referentes ao edital NBC
2017.2. Esse dinheiro será destinado ao Fundo de Financiamento da CLEV.
10. Geral:
a. Reunião das datas
Ocorreu no dia 20 de março com a presença da coordenação geral e da
Coordenação Sociocultural, além dos membros do Social da AAAEZ e das
comissões de formatura do segundo ao sexto ano. Nela foram repassadas as
datas dos eventos realizados ao longo do ano.
Ecao 45: todo mês de maio
18 maio: D. Pedro - AAAEZ
27 maio: baile do bixo - AAAEZ
15 a 18 junho: copa café com leite - AAAEZ
2 de junho: festa junina 47
18 agosto: D. Pedro - AAAEZ
Primeira quinzena de setembro: interbatuc (não tem data definida)
5 setembro: D. Pedro/ festa - AAAEZ
15 de setembro: maratoma

30 setembro: acamed - AAAEZ
20 outubro: D. Pedro/ festa - AAAEZ
27 outubro: fim do sexto ano
9 novembro: D.Pedro/ festa - AAAEZ
10 novembro: chopada da virada 46
b. Estatuto
Foi decido pela gestão atual que o documento será revisado pelo aluno de
direito da PUC SP Henrique Silveira, na medida em que não há necessidade de
um advogado assinar o documento após as correções. Ele não cobrará
qualquer valor para tal.
11. Sociocultural: SEM REPASSES

Pautas
Geral:
a. mudança de data de reunião ordinária: do dia 4 de abril para o dia 6 de abril às 22h;
Administrativo e de Patrimônio:
a. a Clara da loja de roupas da Casinha deseja instalar um computador para monitorizar suas
vendas. O período seria por uma média de duas horas. Posição da gestão: favoráveis;
Extensão:
a. AVOHB: requerimento de ‘’trote solidário’’ com lista para arrecadação de produtos expandir para outras instituições, arrecadação em eventos etc;
b. Projeto Pescar: Lúcia gostaria de colocar 16 alunos no projeto. Por semana, iriam 4 alunos
diferentes devido à disponibilidade de transporte, o que é discrepante com as diretrizes que o
CA preza por extensão. A diretoria propôs-se assumir o projeto, mas quer que o Centro
Acadêmico escreva sobre o projeto para sua divulgação. Outra reunião será marcada para se
dizer que o CAEZ não puxará o Pescar.
Educação:
a. Monitorias: discussão sobre pesquisa acerca da necessidade de abertura de certas
monitorias.
Individual:
a. Carol: Flango - coffees: pães para serem comprados para eventos do CA de conhecidos por
um preço menor
b. Braune: Regazzo quer conversar sobre anuidade no dia 29 de março.

