Reunião Ordinária –03/04/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. O Seu Sebastião já pegou os sofás para reforma e ainda não deu data de
entrega.
b. Está previsto para essa semana a visita à casinha para planejar alguns detalhes
da decoração pós-reforma.
2. Assistência estudantil:
SEM REPASSES
3. Científico:
a. COLIG:
Ocorrerá a primeira reunião do COLIG dia 05/Abr
As Ligas Acadêmicas de Infectologia, Trauma e Cirurgia de Cabeça e Pescoço
apresentaram problemas quanto ao projeto de pesquisa e extensão. As ligas
de Cardiologia, Oncologia e Pediatria apresentaram problemas em relação à
carga horária total de suas atividades.
b. NAPP:
Ocorrerá reunião com a Diretoria de Pesquisa dia 04/Abr para fazermos a
devolutiva do evento
4. Clev:
a. Edital ENMFC 2018:
No dia 24 de março, foi liberado a lista parcial de inscritos nesse edital. Uma
aluna da FAMERP se inscreveu e foi confirmada na lista.
No dia 26 de março, foi liberada a lista parcial de selecionados para estágio,
segundo as pontuações. A aluna inscrita pela CLEV Famerp não foi selecionada
e não optou por continuar com a inscrição para tentar remanejamento.
b. Edital de Vagas Remanescentes:
No dia 26 de março, foi liberado o 1° Edital de Vagas Remanescentes SCOPE
SCORE do ciclo 2018-2019. A CLEV Famerp divulgou o edital no perfil do
Facebook e na página do CAEZ.
No dia 02 de abril, encerrou-se o período de inscrições para o Edital de Sorteio.
Apenas um aluno da Fameca procurou a CLEV e se inscreveu nesse edital. Este
aluno, pagou as duas taxas de inscrição: R$ 20,00 da CLEV, depositados na
conta do CAEZ e R$30,00 da DENEM, depositados na conta da Executiva e
enviou os comprovantes para o email da Local, que enviou o comprovante à
Executiva.
c. O mesmo aluno da Fameca que se inscreveu no Edital de Sorteio, tinha se
inscrito para o Edital SCOPE SCORE 2018-2019, não foi selecionado para o país
que queria, mesmo assim pagou a taxa de confirmação do estágio para tentar
conseguir uma vaga de remanejamento, a qual não conseguiu.
O aluno recebeu a AF (Application Form) no começo do mês de janeiro, mas
acabou desistindo do estágio. A CLEV o instruiu a fazer a carta de desistência,

diversas vezes. No entanto, o aluno sempre afirmava ter esquecido de
preencher o documento. A Local mesmo assim, retirou a AF do aluno e a
reenviou para a NMO.
O problema residia no fato de que, segundo Edital SCOPE SCORE, se o aluno
demora mais do que dois meses para declarar desistência, a DENEM pode
zerar a pontuação desse aluno caso caso ele queira se inscrever em um outro
edital dessa modalidade.
De qualquer forma, o acadêmico enviou o documento ontem, dia 02/04, para
a CLEV que já o enviou à Executiva.
5. Comunicações:
a. Foram pagas as taxas do site do Workshop, o domínio (R$44,95) e
hospedagem (R$176,28).
b. Foi divulgada as datas do Workshop 2018, que acontecerá dias 09 e 10 de
junho. Um evento no Facebook foi criado para a divulgação do nosso evento.
c. As inscrições estão programadas para começar dia 09/04 e ocorrerão pelo site
Eventbrite.
6. Educação:
a. Plantões: haverá reunião com diretoria de ensino no dia 04/04 às 10h30;
b. Comissão do Internato: haverá reunião no dia 9/04 às 11h;
c. Fórum de Humanidades: houve no dia 02/04 reunião com a comissão
organizadora do fórum.
Foram decididos mediadores para as mesas.
A diretora de extensão ficou encarregada de buscar informações sobre a
certificação digital dos participantes.
7. Extensão:
a. Pescar : As inscrições do projeto foram reabertas até o dia 4/04. A data do
primeiro encontro é dia 13/04 com o tema Drogas Lícitas e ilícitas. A
capacitação será terça-feira 10/04 às 13h. e o grupo de participantes está para
ser definido uma vez que as inscrições foram reabertas até dia 04/04.Os
membros do Caez Caroline e Caio serão coordenadores desse projeto.
b. Aurora : Devido a problemas burocráticos os encontros estão suspensos.
Segundo a Fundação, o Órgão Regional ainda não oficializou o projeto e
portanto não há como realizarmos o projeto. Estamos no aguardo de respostas
para ajustarmos o cronograma e informar os participantes.
c. A Usina Guarani, do grupo Tereos, repassou à diretoria adjunta de extensão da
FAMERP que os alunos inseridos no Projeto Pescar de lá cumprirão suas
atividades no período da manhã. Dessa maneira, tornou-se inviável a
coordenação de extensão realizar um projeto de extensão com os jovens em
2018, como vinha sendo realizado até então nos meses de maio e Junho.
8. Externas:
a.
Será reservado um ônibus para o EREM Curitiba na quarta feira. A
coordenação iniciará a divulgação do erem pelo Whats e pela página do face,
além de fazer uma lista com todos os interessados em ir no evento. As
inscrições do EREM estão previstas pra iniciarem essa semana e a próxima,
assim que começarem será encaminhado um ofício para o HB para o

patrocínio de inscrições dos primeiro anistas. Outras formas de arrecadação de
verba também irão ocorrer, como livro ouro e venda de alimentos.
b. UNESP: A unesp Rio Preto (Ibilce) está realizando uma paralisação nos dias 03
e 04 de abril. As pautas da mobilização envolvem a ausência de RU e a ameaça
da reitoria de realizar um corte de 15% da verba da UNESP, que já sofre com o
subfinanciamento desde 2003, com a expansão da faculdade na época, e que
tem se agravando nos últimos anos.
9. Financeiro:
SEM REPASSES

10. Geral:
a. Houve reformulações no Evento dos 50 anos: a programação será espalhada
ao longo do ano, manteve-se a palestra do Augusto Cury para segunda-feira,
dia 16 de Abril, e o Fórum de Humanidades com intervenção cultural. Há
interesse por parte da Diretoria em agendar um dia de jogos na quadra entre
alunos e ex-alunos, a data inicial de 14 de Abril foi alterada por conta do
calendário dos alunos (churrasco da XLVI e Sambaralho). O Diretor pediu para
que o CAEZ e a AAAEZ preparassem um dia de comemoração em data ainda a
definir. O Diretor, em reunião com as duas instituições, solicitou ainda que
enviássemos uma lista com os móveis e itens necessários para a sede
reformada do CAEZ, que iria procurar conseguir para nós através de divulgação
e doações.
b. O Governo do Estado de São Paulo aprovou a contratação de 30 cargos de
confiança e 30 docentes concursados. Uma cópia do ofício foi disponibilizada
para o CAEZ. Foi pautada a necessidade de realocar funcionários para a
biblioteca e de que seja conversado entre os departamentos para colher as
demandas antes da abertura do concurso.
c. A reforma continua com a data prevista de conclusão. Essa semana o telhado e
a parte interna devem ser concluídos, faltando posteriormente a pintura.
d. Não ocorrerá Congregação no dia 19 de Abril por falta de pautas. A titulação
dos docentes eméritos será realizada posteriormente.
e. A Secretaria do meio ambiente do Município continua multando a FAMERP por
perturbação sonora, desta vez a multa foi pelo ar condicionado dos
laboratórios do setor U6.
f. O Diretor Geral da FAMERP garantiu que a proposta do Governo de abrir um
Bom Prato na região próxima do Hospital de Base está sendo levada para
discussão, tal que há a procura por um espaço físico. Ainda não se sabe a
relação entre RU e a abertura do Bom Prato, mas o Diretor esclareceu que não
há relação alguma com o Refeitório do Hospital de Base.
g. A revisão do Estatuto foi concluída e não teve custo para o CAEZ. Segue
mantida a data da assembleia de aprovação.
h. Houve reunião com Dulcimar e funcionários da imprensa do dia 03 de Abril, às
15:30 para definir programação do Evento dos 50 anos da FAMERP, que terá
programação diluída ao longo do ano.

11. Sociocultural:

a. Foi divulgada a resenha de março sobre o documentário “Ou ficar à pátria livre
ou morrer pelo Brasil”.
b. O local do sambaralho mudou e acontecerá na ARESP. O valor foi de 800 reais
e o contrato será realizado e fechado em breve.

Pautas
ADMINISTRATIVO E DE PATRIMÔNIO:
1. Lista de pedidos:
Mesa e cadeiras para sala de arquivo
Armários suspensos para sala de arquivo
Grafite
Parede de lousa no corredor
Plaquinhas das salas e banheiros
Moldura quadro da Elis
Ventiladores
Logos na parede da varanda
armário para montar biblioteca
pastas para guardar alguns documentos
armário para o banheiro para guardar papel
mesa para computador
banco para a sacada
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL:
1. Bom Prato
A gestão entende que um bom prato não deve ser substituto de um refeitório
estudantil e nem ser considerado uma solução para o problema da refeição. A gestão
entende que deve-se continuar lutando por meios de ter refeição para os estudantes
dentro do complexo e de responsabilidade da faculdade. Sendo essa demanda
levantada por questionários aplicados aos alunos.
EDUCAÇÃO:
1. Conselho Departamental: reunião dia 9/04 às 7h30 - substituto de representante
discente
O coordenador Caio irá substituir o coordenador Guilherme
EXTERNAS:
1. dias para venda de alimentos e ajuda da gestão.

datas para venda: 23/04 e outra data a definir
GERAL:
1. Reunião 17/04:
Mudança do horário para 22h devido ao fórum de humanidades (APROVADO POR
CONSENSO)

