Reunião Ordinária – 05/06/18
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Houve a tentativa de marcar uma reunião com o Diretor Dulcimar e a Engenheira
Maria José, porém não houve resposta ainda.
2. Assistência estudantil:
Sem Repasses
3. Científico:
a. Houve reunião de Comissão do I CACS hoje, dia 5 de Junho de 2018.
4. Clev:
Sem Repasses
5. Comunicações:
Sem Repasses
6. Educação:
a. Houve Comissão do Internato no dia 04/06. Foram pautados:
●

Exame CREMESP: A representante de sala da 46ª turma solicitou dispensa dos
internos de plantão no dia do exame, 18/08, sábado. Foi decidido que os plantões de
sexta-feira irão até meia noite e que os plantões noturnos de sábado se manterão.
Não haverá substituição dos internos do sexto ano pelos do quinto ano, por conta do
período de férias.

●

Calendário Internato 2019: Foi decidido que o Internato de 2019 começará no dia
02/01, quarta-feira, de acordo com a deliberação da turma 47. Havia a possibilidade
de o internato começar no dia 07/01, entretanto, por começar uma semana mais
tarde, o ano letivo terminaria uma semana mais tarde também, sobrepondo-o às
provas de residência. A data de início do ECAO da turma 47 também foi decidida
(06/05).

●

Medicina Integrativa: O professor responsável pela disciplina levantou a
possibilidade de a FAMERP firmar convênio com escolas internacionais que
apresentem inovações na área da Medicina Integrativa, como algumas escolas de
Taiwan. O Diretor de Ensino, Sérgio Brienze, sugeriu que ele procurasse o docente
Luiz Carlos Mattos, um dos responsáveis pelo futuro Escritório Internacional. Mais
uma vez, o diretor reforçou a importância dos convênios e da internacionalização da
Instituição.

●

Curso ABEM preceptoria: Com a finalidade de promover o desenvolvimento docente,
o Diretor de Ensino comunicou que, em agosto, haverá o curso para alguns
docentes da FAMERP, que será composto por cinco módulos, além das atividades
por meio de plataformas virtuais. O objetivo é capacitar os docentes da FAMERP,
levando a eles as inovações da área de educação médica. O primeiro será mais um
“projeto piloto” com alguns docentes já familiarizados com a proposta do curso, o
objetivo será expandir, para o próximo ano, vagas para outros docentes. Vale
ressaltar que, segundo o Diretor, para a contratação de novos docentes, cursos
como esse serão pré-requisitos.

●

Comunicado AAAEZ: Devido a queixas de alguns estudantes, representantes da
Atlética compareceram à Comissão com o intuito de sugerir que houvesse
fiscalização dos alunos que fossem à INTERMED e que os que não fossem tivessem
seus estágios como obrigatórios e não mais facultativos. Alunos, principalmente do
6º ano, alegaram que seria injusto que quem não participasse da competição fosse
liberado dos estágios. A Comissão manteve a deliberação já tomada e os estágios
continuarão facultativos no período da INTERMED.

7. Extensão:
a. Sem repasses
8. Externas:
a. A empresa de ônibus Célico entrou em contato pois precisam fazer a anulação da
nota fiscal referente ao transporte para Curitiba e para isso precisa de alguns
documentos do CAEZ, como uma declaração em papel timbrado sobre o
cancelamento da viagem. A coordenação vai conversar com o financeiro e geral
para produzir o documento.
b. ECEM: As inscrições do lote promocional acabaram na semana passada e agora o
primeiro lote vai até dia 13/06, estando no valor de 180 reais. Será deixada uma lista
para pessoas que queiram fazer inscrição em bloco para o evento. São necessárias
10 pessoas para essa inscrição.
c. A Faculdade de Medicina de Piracicaba está com inscrições abertas para o primeiro
processo seletivo. São 75 vagas para a turma que começa em agosto, e a seleção
utilizará as notas do ENEM. A Anhembi Morumbi, instituição que vai administrar a
faculdade, recebeu o aval do Ministério da Educação (MEC) para iniciar as
atividades.
d. Na quinta feira, dia 24/05, houve uma assembleia geral dos estudantes do campus
Botucatu da Unesp, onde foi deliberado que os estudantes iriam aderir à greve dos
professores e servidores. Ontem, dia 4 de junho, houve a reunião do conselho do
curso de medicina e foi deliberada a adesão dos professores e discentes até o
terceiro ano, pois na Unesp parte do internato começa no quarto ano. As pautas
mais específicas da greve estão sendo deliberadas e a próxima plenária deliberativa
sobre a greve vai ser dia 06/06. Com a movimentação os discentes estão se
organizando para reorganizar o DCE da Unesp, o evento para a eleição da nova
gestão deve ser no campus Botucatu, que hoje possui 13 cursos. O campus Ibilce

anunciou greve hoje, dia 05/06, após assembleia estudantil do campus. O
cronograma de atividade da greve será divulgado pela página Mobiliza Ibilce e
contará com o evento sobre a história do movimento estudantil na quinta-feira. A
movimentação na UNESP ocorre em resposta à crise financeira da instituição e da
proposta da reitoria de congelamento dos gastos da Unesp para os próximos anos.
e. Tramita no Senado Federal o Projeto de Lei 165/2017 que versa sobre a
necessidade de realização de exame de proficiência para o exercício da medicina e
concede a organização da prova ao CFM. Para debater e se opor a esse projeto de
lei a DENEM montou um grupo de trabalho que está produzindo textos e materiais
informativos sobre o exame de ordem para medicina, além de um questionário do
assunto para consultar os estudantes. A ABEM liberou essa semana um texto se
posicionando contra o exame de ordem.
9. Financeiro:
a. Foi mandada para o contador do CAEZ uma tabela detalhando a movimentação
financeira do Centro Acadêmico no período de maio/2017 a abril/2018, a fim de
declarar a entrada de dinheiro e regularizar a conta bancária da instituição.
b. b. A partir de agora, em todas as comissões de eventos, será circulada uma
mensagem modelo (com os tópicos entradas e gastos) - na qual os integrantes
devem colocar quaisquer movimentações financeiras relativas a organização do
evento, a fim de monitorar constantemente as transações realizadas.
10. Geral:
SEM REPASSES
11. Sociocultural:
a. Foi marcada uma visita do professor de forró que fará uma oficina na semana
cultural. Será dia 15 de junho às 12 horas. O professor pode dar uma aula
experimental se houver interessados.
12. Workshop:
a. As escalas para o Workshop estão prontas e serão anexadas na ata da reunião e no
Drive do CAEZ.
b. As línguas serão compradas essa semana.
c. O ofício para autorização de retirada de placenta no HCM foi entregue no CO e para
a professora Eloiza e deverá ser retirada no sábado de manhã no HCM e devolvido
no domingo de noite no HCM também pela coordenadora Letícia.
d. A oficialização do evento já foi realizada com a Profª. Ana Maria Sabino.
e. Os ofícios para o patrocínio das camisetas no valor de R$1.700,00 e para o uso da
multimídia foram protocolados.
f. Estão feitas escalas no protocolo antigo para venda de entrada para o Workshop e
para eventuais dúvidas que possam existir.
g. Os alunos do primeiro ano: Marcela, Pedro Farina, Rafael Modenez e Rafael
Soleman confirmaram presença para falar no Workshop. Os alunos do sexto ano:
Natália Sahyoun e Maria Estela confirmaram fala e presença no domingo. Bruno
Soleman e Júlia Junqueira no sábado.

h.
i.
j.
k.
l.
m.

n.

o.

O HB confirmou o Coffee Break para o sábado, que deverá ser retirado às 8h30 do
dia 9.
As vagas para monitores estão quase completas.
Os professores Marcos (cirurgia), Cássia (dependendo do horário) e Marcelo Maia
confirmaram. O professor Danilo (Elfo) ainda não confirmou.
Três coordenadores do CAEZ passaram em 4 escolas de Rio Preto para divulgar o
Workshop, hoje, terça-feira dia 05/06.
As camisetas do Workshop já estão prontas e serão buscadas amanhã, dia 06/06.
Os coffees (sábado de tarde e os dois do domingo) estão sendo cotados com a
empresa Club do Sabor. Segundo eles, o coffee está garantido, só precisa ser
decidido corretamente o valor que será cobrado. Isso, porque a empresa está dando
100 salgados por coffee e fazendo desconto no valor do cento de salgados, em troca
de divulgarmos a marca no dia com panfletos e cartões. A quantidade de salgados
pedido foi referente a 350 pessoas para o coffee de manhã e 100 pessoas para os
coffees da tarde.
Saquinhos: A aluna Beatriz Moraes conseguiu retirar os brindes da Dori (pirulito, bala
e bala de goma) e ainda utilizou descontos para comprar pacotinhos de amendoim,
para os saquinhos de lanche dos participantes na parte da tarde. Tudo, incluindo o
transporte de Marília para Rio Preto, ficou no valor de R$ 215,00 (duzentos e quinze
reais), que ainda deverá ser pago para a aluna.
O empréstimo de bonecos para a estação de Trauma foi concedido pela professora
Cléa da enfermagem. Os bonecos deverão ser retirados sexta-feira, na secretaria da
Enfermagem, pelos coordenadores Alexandre e Paulo.

Pautas
Workshop:
1. Formulários: Letícia, Cadê, Bia Rizzo, Isa, Ju, Deco.
2. Lista de compras: 560 caixinhas de suco individual, 560 saquinhos, 20 caixas de 1
litro de suco e 3 panos de chão.
3. Empréstimo de Cobertores/Mantas: Gabs (2), Lara, Dessa, Camila Lima e Plank.
4. Horário para montagem de saquinhos e para descer as cadeiras: 16 horas.
Geral:
1. Reabertura da venda dos moletons do CAEZ: encomenda até sexta-feira.
2. Reunião com docentes: postergada.
Educação:
1. Reunião temática: 18 de Junho haverá reunião com a Diretoria de Ensino às 12
horas com o tema Currículo Oculto.

