Reunião Ordinária – 06/03/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
SEM REPASSES
2. Assistência estudantil:
a. Foi realizada na terça feira, 06/03, reunião com o professor Cacau sobre o
transporte dos alunos do quinto ano para as unidades de saúde. Na reunião,
pontuamos que os gastos para chegar nas ubs estavam sendo altos e se
haveria alguma alternativa oferecida pela faculdade para realizar a locomoção.
Cacau disse que essa queixa não havia sido manifestada pelos alunos nas
reuniões feitas por eles e que ele havia conversado com os médicos das
unidades, que se mostraram dispostos a oferecer carona aos alunos que iriam
ao mesmo local. Também pontuou que os alunos não se manifestam em
relação a esse assunto, e que eles deveriam ser mais comunicativos,
procurando saber sobre alguma carona e conversando com professor sobre
qualquer problema com o transporte. Pediu para que repassássemos à
representante de sala, Bruna, que ele estaria disposto a conversar com a sala
sobre o assunto.
b. O ofício sobre a abertura do portão lateral foi entregue ao diretor Jorge Fares.
No dia 06/03, terça feira, foi esclarecido pessoalmente pela coordenação o
motivo da demanda, e o diretor disse, primeiramente, que o portão deveria
ser fechado em determinados horários, e, depois, que iria verificar o
funcionamento e a possibilidade de abertura.
c. Foi divulgada, na página do Facebook do CAEZ, a redução no preço da
alimentação no refeitório do Hospital de Base, que foi de R$10,00 para R$8,00.
3. Científico:
a. I Fórum de Ciências, Inovação em Tecnologia, II Fórum de Pesquisa
-O evento contará com a participação de diversas IES da região (FATEC, IBILCE,
Unesp, Etec), apresentação de banners e uma mesa de dúvidas
-A divulgação do evento foi iniciada pelas redes sociais e presencialmente nas
salas de aula
b. COLIG
-Ocorreu no dia 28/Fev a capacitação geral dos coordenadores de ligas
acadêmicas. Contamos com a presença de 24 ligas. Os documentos devem ser
entregues para a secretária do CAEZ até dia 15/Mar.
c. Congresso Médico das Ligas Acadêmicas de Barretos
O congresso foi organizado da seguinte forma:
-8 palestras nas quais duas a três ligas se juntaram para convidar um
palestrante para falar sobre um tema comum entre as ligas. Exemplo: Liga de
ortopedia e Liga de radiologia falando sobre "Osteosarcoma e seus
diagnósticos diferenciais".
-atividade prática de sutura realizada pelas ligas de cirurgia

-apresentação de posters com as pesquisas realizadas pelas Ligas Acadêmicas
com premiação para os melhores colocados.
4. Clev:
a. As inscrições para os estágios nacionais da DENEM em Medicina de Família e
Comunidade terminam nesta sexta-feira (09 de março). Uma aluna da Famerp,
Clari Cavichioli, fará inscrição para estágio.
b. O Drive da Clev Famerp está sendo atualizado. Serão organizadas em arquivos
as presenças dos participantes dos espaços de acúmulo e de outros eventos do
CAEZ.
5. Comunicações:
a. Os ingressos e cartazes do Sambaralho 2018 foram impressos hoje (06/03).
Amanhã será divulgado o início das vendas.

6. Educação:
a. Comissão do Internato: reunião no dia 5 de março. CPEM: os dois internos
interessados no CPEM têm dispensa respaldada pela comissão nos estágios da
DIP e Pneumologia. Troca de plantões: o diretor afirmou que em algum
momento próximo a colocada de pontos digitais será uma realidade.
Relembrou, baseando-se no regimento interno, que é ilegal a troca de
plantões entre séries e os protocolos de plantões já trocados serão negados.
Os estudantes interessados deverão procurar a diretoria.
b. Função do interno: o diretor Brienze afirmou que não estava ciente de que os
plantões não tinham suas 12h cumpridas pelos internos. Isso deveria
acontecer independentemente da demanda, uma vez que existe o pós-plantão
no dia seguinte. Foi afirmado que o interno, quando sem atividades para
realizar durante essas 12h, deve se dirigir aos quartos, devendo ser chamado
quando fichas ou algum caso chegar. Será providenciado um local para
descanso dos internos na Emeped, já que não há quartos.
Relembrou-se a função do chefe nos plantões, os quais nem sempre
comparecem durante o período. Foi levantada a possibilidade de o interno ter
a função de acompanhar pelo menos dois pacientes desde sua admissão até a
passagem de troca de plantão. Ou seja, o interno seria o responsável pela
consulta, conduta, exames e análise de exames, procedimentos e
alta/passagem de plantão para os próximos residentes.
c. Psiquiatria: a responsável pelo estágio sugeriu que os internos passassem no
Hospital Bezerra de Menezes no período da tarde, já que não há emergência
psiquiátrica no Complexo FUNFARME. A diretoria de Ensino acatou a sugestão
e entrará em contato com a instituição para que sejam analisados os
pormenores necessários à implantação do projeto.
d. Representação internato: as representantes de sala se reuniram com os
coordenadores de educação médica no dia 5 de março para esclarecimentos
de funcionamento dos serviços e apresentação de plano de ação: reunião com
internos interessados na discussão na segunda feira 12/03, apresentação de
propostas sobre função do interno para diretoria no dia 13/03, e posterior
reunião com chefes de cada serviço.
7. Extensão:

a. Os anexos 02 dos ciclos 01 e 02 do Projeto Aurora foram protocolados no dia
02-03.
b. Foi marcada uma reunião com a coordenadora da Associação Rio Pretense de
Proteção ao Menor (ARPROM), Maria Fernanda, no dia 21-03 às 15h30 a fim
de se discutir aspectos relativos à data de início e número de encontros do
Projeto Cria Vida.
c. Os alunos da FAMERP interessados nos projetos de extensão do CAEZ
apresentados na Capacitação Geral estiveram aptos a se inscreverem naqueles
que tinham interesse a partir de um documento criado no Google Forms. O
período de inscrição foi do dia 05-03 até o dia 07-03. Com base nos dados
obtidos, fez-se um sorteio para seleção das pessoas interessadas no Projeto
Aurora e um grupo no Whatsapp foi criado com os participantes.
d. Haverá o primeiro encontro do Projeto Aurora na Fundação Casa de Mirassol
no dia 09-03, com duração a partir das 14h até às 15h30. A capacitação será
realizada no dia 07-03, das 13h às 14h, e o tema será Vestibular, Profissões e
Cotas.
8. Externas:
a. Nos dias 2, 3 e 4 de março ocorreu a RR da DENEM em São Paulo para aprovar
a programação do EREM 2018. Uma das coordenadoras de políticas externas
do CAEZ, Beatriz, esteve presente na composição dos espaços.
b. intervenção federal no RJ (espaço de discussão)
9. Financeiro:
a. Houve reunião com Jorge Fares, no dia 1 de março, para discutir o patrocínio
do Sambaralho pelo HB - bem como os futuros patrocínios pela Fundação ao
longo do ano. O Diretor Executivo, alegando que a instituição passa por um
momento de dificuldade, disse que o CAEZ deve marcar uma nova reunião
para discutir detalhadamente o valor dos próximos patrocínios e conversar a
respeito do aumento do Sambaralho (sendo que ele deu a entender que não
quer igualar a quantia do ano passado).

10. Geral:
a. Houve reunião extraordinária referente às alterações do Estatuto, no dia 06 de
Março de 2018, às 12 horas.
b. Os coordenadores Ki Up Shin e Alexandre de Mello Ferreira solicitaram por
escrito o desligamento da gestão.
c. Quinta-feira 08/03 haverá reunião das datas às 12h30min.

11. Sociocultural:
a. Sambaralho: evento está sendo divulgado desde quarta, 28/02.
b. Foi fechado um patrocínio com o Oficial Festas de 150,00 reais permitindo
colar um cartaz do evento no local.
c. Está sendo conversado com o Babaganush um sorteio de uma alimentação no
local, com a divulgação deles no evento, porém só será fechado a parceira
quando o estabelecimento voltar de férias.
d. Vison Color depositou dia 05/03 o patrocínio de 300,00 reais.

e. Houve uma falha de comunicação com a gráfica e os cartazes e ingressos não
estão prontos, devido a isso as vendas nao iniciaram na data planejada.

Pautas
Educação:
Estagiários Faceres/Unilago no Complexo FUNFARME e UBS Estoril: orientação e
respaldo de ofícios
votação
modelo de ofício assinado pelo aluno que está denunciando e pelo CAEZ: 10
modelo de ofício assinado apenas pelo aluno que está denunciando, orientando que
uma cópia seja entregue ao centro acadêmico: 16 (APROVADO)
abstenção: 5
Geral:
1. Data para IV Reunião de alteração do Estatuto. 15/03- 12h (APROVADO POR
CONSENSO)
2. Mudança da reunião ordinária do dia 13 de Março de 2018. 15/03- 22h
(APROVADO POR CONSENSO)

Tiago Novaes:
1. Esclarecimento evento dos 50 anos da faculdade.

