Reunião Ordinária – 06/02/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. As obras na casinha foram retomadas na segunda feira conforme informado
pela Maria José. As próximas etapas serão a troca do telhado, reforma das
portas e janelas e pintura de todas as paredes.
2. Assistência estudantil:
a. Foi passado na segunda-feira, dia 05/02, em palestra para os calouros, pela
Adriana, secretária do SOPPA/CASA, que as horas de trabalho exigidas pela
bolsa trabalho eram de 40h mensais. No entanto, a quantidade de horas foi
confundida, sendo necessárias 24h mensais.
b. Adriana alegou que as bolsas auxílio concedidas pela FAEPE serão retomadas.
Por outro lado, as bolsas FUNFARME estão sendo questionadas pelos gestores,
que discutem a necessidade da posse de uma carteira de trabalho para a
concessão da bolsa ao aluno.
c. Devido às férias dos profissionais, o SOPPA encontra-se com fila para o
atendimento. Adriana disse que iria confirmar com os psicólogos se eles irão
manter os horários do ano passado nesse ano.
d. A reunião com os diretores Dulcimar e Jorge Fares sobre o Plano de
Alimentação será marcada após o recesso de Carnaval, com data ainda a
definir.
3. Científico:
a. Evento de IC:
Houve reunião com o NAPP no dia 31/Jan. Nós desejávamos puxar um evento
sobre IC para aproximar os alunos da graduação da diretoria de pesquisa,
fazendo com que tivesse um maior contato com as linhas de pesquisa da
faculdade. Durante a reunião ficou claro que a própria diretoria de pesquisa já
percebia que existia um distanciamento entre eles e os alunos. Com essa
reunião nós demos ideias de como eles poderiam melhorar os módulos do
curso do NAPP, tornando-o mais atrativo e mais acessível aos alunos da
graduação. Além disso nós também evidenciamos outra demanda dos alunos,
que era a de colocar no site um documento com o contato dos pesquisadores
que tem linhas de pesquisa voltadas para IC. O CAEZ divulgará a aula inaugural
do Curso do NAPP, esta contará com a apresentação das linhas de pesquisa da
faculdade, além de uma apresentação da diretoria de pesquisa, do NAPP e do
que é um programa de iniciação científica.
b. COLIG
A data da capacitação dos coordenadores de liga será no dia 28/Fev
A data final para a entrega de documentos para a protocolação das ligas será
no dia 15/março
4. Clev:

a. Amanhã, dia 07 de fevereiro, às 14h, haverá um espaço sobre intercâmbios da
IFMSA Brazil Comitê Famerp. Nesse espaço, a CLEV participará para explicar,
genericamente, sobre o NBC e NBChina, além de mostrar algumas fotos de
intercambistas da CLEV Famerp.
5. Comunicações:
a. Um novo logo para o COLIG está sendo confeccionado a pedido da
coordenação Científica.
6. Educação:
a. Estágios/Convênios: a coordenação questionou a secretária geral da FAMERP
sobre a regulamentação dos estágios. Nada foi feito por enquanto. Espera-se
que, depois do carnaval, seja agendada uma reunião para discutir formas de
regulamentação. Propostas devem ser pensadas, pois, dependendo da forma
que for feita, poderá prejudicar alunos da FAMERP, que são maioria nos
estágios extracurriculares.
b. Formação humanística. Ainda não foi marcada uma reunião oficial para a
reformulação da disciplina. A coordenação procurou o professor Cacau para
esclarecimentos e um encontro será marcado na semana do dia 18/02.
Segundo a coordenadora Alba, o docente não aceitou usar a ementa de SG da
FACISB como modelo para Formação Humanística.
c. Datas. A próxima comissão do internato está marcada para o dia 05/03. O
calendário da câmara de graduação já está pronto e já foi disponibilizado.
d. COAPES: as reuniões com a secretaria municipal estão acontecendo
mensalmente. Apesar de o diretor de Ensino acreditar que o contrato seja
responsabilidade da diretoria geral, a coordenação de educação orientou a
Alba a fazer com que a diretoria de ensino se insira na discussão, uma vez que
o COAPES determina as áreas de atuação das faculdades de Rio Preto no
município.
e. Reunião Ordinária Conselho Municipal da Saúde 12.12.2017
IELAR: saída do IELAR, hospital de nível secundário de Rio Preto, do sistema se
deu devido à impossibilidade de manutenção do complexo. Havia demanda e
uso exacerbado de recursos fora dos termos do convênio com o município.
Centro Médico Especialidades (CME)/ARE: o antigo ambulatório de
especialidades municipal continua mantido pela Prefeitura, entretanto paga
aluguel para funcionar dentro do Plaza Shopping.
UPA Norte - Santo Antônio: a reforma da UPA será financiada, a princípio, pela
FACERES. O secretário municipal garantiu que a unidade está sendo reformada
e será reaberta futuramente.
7. Extensão:
a. No dia 02/02/2018, ocorreu uma reunião na ALARME, entre os coordenadores
da extensão e a coordenadora de oficinas da instituição, para conversarmos
sobre como o EME seria estruturado esse ano. Nela, a coordenadora nos
informou que o município proibiu a atuação de mais de uma secretaria em
qualquer instituição, assim, a ALARME perdeu o convênio com a Assistência
Social, permanecendo somente com o da Educação. Como a verba nao seria
suficiente para manter todas as turmas e professores, a instituição precisou
optar por ficar apenas com as salas até o 5° ano, utilizando recursos próprios.

Desse modo, como o projeto EME não contempla as turmas de tal faixa etária,
não haverá o projeto na ALARME em 2018.
b. Ocorrerá, provavelmente no dia 16/02/2018, reunião da extensão com os
coordenadores da Fundação CASA para serem acertados os últimos detalhes
do novo projeto antes de seu início.
8. Externas:
a. Cotas USP SISU
No dia 2 de fevereiro os alunos do CAOC publicaram uma nota de repúdio ao
não preenchimento das vagas da política de cotas SiSU do 2018. Entre as 40
vagas reservadas apenas 9 foram preenchidas, tendo ingressado 1 aluno por
cotas PPI e 8 por escolaridade pública. Isso ocorreu porque a Congregação da
Faculdade estabeleceu uma pontuação mínima de 700 em cada área do ENEM
como parte do critério de seleção.
As vagas remanescentes serão direcionadas ao processo seletivo da FUVEST.
Porém, a FUVEST é composta de duas fases, sendo a primeira eliminatória, na
qual não houve reserva de vagas. Além disso, o ENEM é muito mais acessível
devido ao fato de ser uma prova nacional e com taxas de inscrição mais baixas
em relação à FUVEST, sendo mais uma problemática do não preenchimento de
vagas pelo SiSU.
b. A primeira RR da regional sul 2 ocorrerá nos dias 02,03 e 04 de março em São
Paulo na Unifesp. Entre as pautas estará a aprovação da programação do
EREM Curitiba.
c. Ocorreu no dia 06 de fevereiro o espaço sobre movimento estudantil realizado
em parceria com o caerp e o capsi para a recepção da turma LI.
9. Financeiro:
a. O patrocínio do valor da passagem para o Cobrem à coordenadora Julia não foi
necessário no final - portanto o dinheiro referente a ele não foi movimentado
do caixa do CAEZ.
b. CPEM: 10 inscrições foram aprovadas para o CPEM pela FAMERP.
10. Geral:
a. Houve reunião com a Diretoria Geral no dia 01 de Fevereiro, referente aos rumores
informais do estágio no ambulatório do Dr. Jorge Pires, da Bariátrica, ser aberto para
os alunos da FACERES. Tanto o Diretor Dulcimar quanto o Diretor Executivo da
FUNFARME, Jorge Fares, esclareceram que isso nunca ocorreria, e que qualquer chefe
ou funcionário da FUNFARME que estivesse planejando seria impedido. O Diretor
encorajou os alunos a denunciarem quando houvesse pessoas frequentando estágios
ilegalmente, como por exemplo filhos de chefe provenientes de faculdades sem
convênio.
b. No dia 02 de Fevereiro houve reunião com a Diretoria Geral e representantes da
AAAEZ para propor um evento de comemoração aos 50 anos da FAMERP. Comissão
será montada para organização, e o Diretor se mostrou bastante compromissado com
as celebrações do aniversário da faculdade.
O Diretor Geral Dulcimar mostrou a proposta de alterar o nome da faculdade para
''Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto'', com alterações no brasão
em conjunto.

Ao ser questionado sobre o não pagamento das bolsas FUNFARME ao CASA, o Diretor
alegou não saber o que estava acontecendo e garantiu que as bolsas de Fevereiro
serão pagas no dia 9 de Fevereiro. As parcelas atrasadas devem cair nos próximos dias.

11. Sociocultural:
SEM REPASSES

Pautas
Assistência Estudantil:
1. Abaixo-assinado a favor de um RU (Discente Marina Lins). A reunião com
diretor executivo acontecerá pós-carnaval. De acordo de como andará, a
gestão discutirá planos de atuação.
Extensão:
1. Sugestões de nomes para o projeto na Fundação CASA. Alguns nomes já sugeridos
foram Projeto Passo a Passo, Mãos dadas, Aurora, Além do Horizonte. A gestão pode
dar opções até quinta feira.
Financeiro:
1. Discutir o financiamento da coordenadora Joyce na passagem e o ingresso para o
evento 3º Congresso Médico de Ligas Acadêmicas de Barretos. (CONSENSO)
Geral:
1. Reunião do Estatuto (data). (DECIDIDO 22 DE FEVEREIRO, AO MEIO DIA)
2. Espaços de acúmulo.
Assistência e acessibilidade
Equipe Multiprofissional e Interprofissional e como promover interação entre os três cursos
Recortes Movimentos Sociais
Feminismo
Políticas Públicas para LGBT
Divulgação de pesquisa
Relacionamento abusivo
Racismo institucional
Avaliações externas e Exame de Ordem, Cursinhos preparatórios para residência
Metodologias avaliativas
Determinação do processo Saúde-Doença
Cotas, acesso ao curso superior e fraudes
Mercantilização da saúde
Extensão universitária
Que tipo de profissional da saúde estamos formando?
SUS
Saúde mental do estudante de medicina
Luta antimanicomial
Avanço do conservadorismo no Brasil
Índice de criminalidade dentro e ao redor da FAMERP
Aborto e violência obstétrica
Representatividade e lugar de fala

Saúde da população carcerária

3. Extraordinária (data). (QUINTA FEIRA, 08/02, 20h30)

