Reunião Ordinária – 31.10.2017
Gestão “Mandacaru”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Roupas: foram doadas pela estudante Bruna Mello (47) blusas de gestões
passadas do CAEZ e de eventos da DENEM.
b. Reforma da Casinha: a advogada da faculdade, Kênia, confirmou que o ofício
que solicita o uso do espaço do antigo anfiteatro da diretoria de ensino foi
entregue em mãos para o atual dono responsável. Entretanto, ainda não
houve resposta. O ofício, em nome da FAMERP, pede o uso gratuito do espaço.
2. Assistência estudantil:
a. Foi montado formulário anônimo com perguntas relativas ao atendimento do
CASA, de seu processo seletivo e da experiência de ter a bolsa da instituição. O
formulário foi impresso e já se encontra no CASA para ser respondido. Foi
mandado também o formulário via WhatsApp no grupo dos membros do
CASA. O objetivo do formulário é obter feedback sobre as bolsas da faculdade
a fim de melhorar o serviço e servir como material para discussão com a
diretoria da faculdade.
b. Na terça passada, foi realizada uma reunião com o Nelson juntamente com os
representantes da assistência do CAERP e do CAPSI (o qual não pode estar
presente). O professor Nelson deu um panorama da situação atual do SOPPA,
e pediu ajuda dos alunos para dialogar sobre o restabelecimento dos
aprimorandos. Ele informou que tem projetos sobre outras modalidades de
atendimento, como treinamento de habilidades de vida acadêmica, grupos de
treino e manejo de estresse e qualidade de vida, rodas de conversa sobre
determinados temas, plantão psicológico e atendimentos individuais e
coletivos com dicas de organização do estudo, com foco preventivo. Esses
projetos serão formalizados em um cartaz geral e outros mais específicos de
cada modalidade até o dia 10/11.
c. A pedido da Adriana do CASA, foi postado na página do CAEZ e enviado nos
grupos de WhatsApp aviso sobre constantes desistências nos atendimentos
psicológicos do SOPPA, ressaltando a importância dos atendimentos aos
alunos, a fim de evitar prejudicar outros alunos.
d. Foi marcada para o dia 07/11 uma reunião com o professor Kazuo para discutir
cadeiras do CASA, contratação de nova assistente social para o CASA, projeto
de doação de dinheiro para o CASA por parte de ex-alunos e funcionamento
do portão lateral.
3. Científico:
a. Houve reunião no dia 26/10/17. Todas as ligas estiveram presentes com
exceção da LGG (Liga de Geriatria e Gerontologia), que teve sua ausência
justificada. Na reunião, foram entregues para os coordenadores: o último
relatório para preenchimento, o modelo de avaliação final para os membros
das Ligas Acadêmicas e o controle de entrega dessas avaliações. Foi pedido aos
coordenadores que cada um preencha individualmente suas funções no
relatório e relate o porquê foi importante para a liga. Lembrando que
atividades das ligas poderão existir após a entrega do relatório para o COLIG,

desde que estejam descritas nele. Coordenadores não precisam preencher a
avaliação final já que a participação deles é estabelecida apenas pelos
relatórios mensais. Deverá ser entregue também, a pesquisa ou projeto de
pesquisa da liga, mesmo que não tenha sido aprovada no CEP ou que ainda
esteja em processo de avaliação. Todos os documentos foram disponibilizados
no grupo do COLIG 2017, do Facebook, bem como o pedido de certificação que
deverá se entregue sem assinaturas para evitar transtornos. Todo o processo
de finalização das Ligas Acadêmicas será recolhido pelo COLIG no dia
10/11/17, dia em que o órgão encerrará suas atividades deste ano.
b. Houve reunião entre os coordenadores científicos do CAEZ (Gestão Mandacaru
e Gestão Torvelim) e os coordenadores científicos do CAPSI, no dia 25/10/17,
para o Centro Acadêmico da Psicologia ser incluído no regimento do COLIG.
c. Diretoria de Extensão
Haverá reunião da Câmara de Extensão no dia 07/11/17.
4. Clev:
a. Haverá uma reunião sobre intercâmbios com o Comitê Local da IFMSA Brazil
no dia 8/11 às 10h30, a fim de conversar sobre convênios e intercâmbios.
b. Os editais de pontos SCOPE/SCORE ciclo 2018/2019 estão previstos para
saírem amanhã (01/11).
c. O ExPlore da CLEV Famerp foi atualizado. Dessa forma, a faculdade ganhará
pontos coletivos.
5. Comunicações: SEM REPASSES
6. Educação:
a. Convênio FMJ e maus entendidos:
O DAPAB (Diretório Acadêmico da Faculdade de Medicina de Jundiaí)
encaminhou um ofício à sua Diretoria pedindo que a mesma enviasse uma
carta para a Diretoria da Famerp para a firmação de um possível convênio para
realização de estágios. Na carta também foram pontuadas algumas vantagens
que os alunos da Famerp teriam através do vínculo das duas instituições, entre
elas, a possibilidade de atuar no serviço ambulatorial de Pediatria da FMJ.
Após recebimento do ofício, a coordenadora do curso de Medicina da FMJ
ligou para a Prof. Dra. Alba Lima para conversar sobre o convênio. Da
conversa, a Prof. Alba entendeu que alunos da Famerp, que ela julgou serem
do CAEZ, enviaram uma carta para o DAPAB falando de problemas nos nossos
estágios de Pediatria e pedindo um convênio entre as faculdades. Tal
conclusão foi equivocada, visto que nenhuma carta para o DAPAB foi enviada
em nome do CAEZ e tal pedido de convênio nunca foi feito formal ou
informalmente.
b. OSCE 46:
Ocorreu o OSCE no dia 27/10. Em reunião fechada pelo Laboratório de
Habilidades, foi decidido que duas estações, por alegação de falta de recursos
humanos, seriam teóricas (Clínica e Trauma). Isto é, a avaliação seria feita aos
moldes da prova prática de residência da FAMERP: a questão é projetada e
alternativas são respondidas por meios digitais pelos estudantes. As outras
quatro estações (Saúde Coletiva/GO, Infectologia, Pediatria e Cirurgia) seriam
práticas. Em uma segunda reunião, com a participação do estudante João
Marcos (48), foi discutida a possibilidade de, em vez de se fazer duas estações
teóricas, fazer uma estação prática com os dois docentes disponíveis da Clínica
e Trauma. A proposta foi recusada pelo médico Greque.

Para avaliações futuras discentes propuseram que: todas as estações tivessem
avaliação teórica e avaliação prática; padronização de como os docentes se
portam dentro das estações; melhor uso dos atores para melhorar a realidade
das simulações. Proposta: levar novamente em Congregação/Conselho a
importância do OSCE, sendo apresentação feita por docente; levar para
comissão do internato proposta.
c. Portaria OSCE:
O pedido de mudança de coordenadores de educação médica responsáveis
pelo OSCE foi feito. Os novos coordenadores serão: Andrea, Larissa (49),
Guilherme (Sueca), Alexandre Mendonça, Gabriel Diniz e Rafael Nicaretta.
7. Extensão:
a. Houve reunião para feedback do EME dia 31/10 às 13h;
b. Houve EME esporte de tema Religião dia 27/10, o último encontro do ano do
EME;
c. O anexo 3 do segundo ciclo do Cria Vida foi protocolado no dia 24/10.
d. Haverá confraternização do EME no dia 10/11.
8. Externas:
a. FMiT: Na quinta feira passada (26/11) ocorreu uma manifestação dos
estudantes de medicina da faculdade de Itajubá contra a possível venda de
parte da instituição. A proposta da diretoria era uma associação com a
empresa NRE/Bonzano que compraria parte da faculdade e assumiria uma
gestão compartilhada com s AISI (Associação de integração social de Itajubá),
instituição mantenedora da faculdade e do hospital escola. A justificativa para
essa ação seria devido às dívidas que AISI acumulou. No dia da Assembleia que
iria decidir sobre a venda os alunos, com organização do DA, fecharam a
entrada do local onde ocorreria a assembleia segurando faixas e cartazes que
pediam por melhor transparência, uma vez que a possibilidade de venda já
existia desde 2011, mas somente na segunda feira passada foi divulgada. A
proposta de venda foi postergada e a instituição postou uma nota de
esclarecimento.
9. Financeiro: SEM REPASSES
10. Geral:
a. No dia 25 de outubro, houve eleição para nova gestão do CAEZ, para membro discente
representante da ABEM e para os delegados do COBrEM.
b. Resultados:
a. Votos chapa Torvelim
Nulo= 1
Branco = 9
Válido = 228
b. Votos abem - Tiago
213 válidos
2 nulos
24 branco
c. Votos COBREM:
Guilherme Paz S. Mota: 205
Andressa Marchioro: 194

Julia Ramos: 166
Camila Morita: 117
Gabriel Diniz: 106
Nulo: 3
Branco 2
11. Sociocultural:
a. Ocorreu, no dia 27 de Outubro, a Fifty, na Chácara São Francisco.

Pautas
Extensão:
a. Palestra sobre Saúde do Homem: proposta de se fazer evento no dia 30 de novembro, para
100 a 120 pessoas. Decidiu-se que Tiago irá procurar alguém para falar sobre isso para
comunidade;
Geral:
a. Data de repasses da Gestão Mandacaru: 17 de novembro, ao meio dia, Fleury.
Externas:
a. Delegado CAEZ para COBrEM: Gabriel Diniz (consenso).
CLEV:
a. Data da oficina da CLEV: 6 de novembro ao meio dia.

