Reunião Ordinária –10/04/18
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. uma parte do telhado da casinha cedeu devido ao peso das telhas e terá que
ser refeito. A visita da coordenação terá que ser marcada mais para frente.
2. Assistência estudantil:
a. Foi marcada no dia 12/04, às 11h, reunião dos coordenadores da assistência
dos 3 centros acadêmicos com o diretor do SOPPA, Dr. Nelson
3. Científico:
a. Reunião do COLIG
Houve reunião do COLIG no dia 05/Abr. Nós entregamos os relatórios de
março/abril e eles devem ser devolvidos no dia 26/Abr. Foram apresentadas 3
propostas de lugares para se realizar atividades de extensão: o Hospital dos
Idosos (Frei Francisco), o Cursinho Popular Carolina M. Jesus e um Congresso
da Ultra-X. Nós também pontuamos sobre a importância do tripé acadêmico e
a necessidade das ligas melhorarem seus projetos de extensão enquanto ainda
há tempo.
A Coordenação Científica se reunirá com as ligas que apresentam planos de
ensino, pesquisa e extensão muito problemáticos para ajudar a
reestruturá-los. São estas: Gestão em Saúde (LIGS), Infectologia (INFECTIO) e
Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço (LORL-CCP).
b. Reunião com o NAPP
No dia 4/4 houve reunião com a Dra. Suzana, diretora de pesquisa, e com a
Cinthia, secretária do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Publicação, para o repasse
do II Fórum de Pesquisa que ocorreu dia 15 de março. A coordenação científica
elogiou a exposição de banners durante o evento, mas pontuou a falta de
palestras introdutórias sobre o tema da Iniciação Científica e Bolsas para
Pesquisa durante o evento. Também foi sugerido para que o Fórum de
Tecnologia e Inovação, que também foi no dia 15 de março, acontecessem em
dias separados nos próximos anos
Foi perguntado sugestões no Caic (Congresso Anual de Iniciação Científica)
para atrair mais graduandos ao evento. A coordenação pensará sobre o
assunto e manterá contato com a Diretoria de Pesquisa.
4. Clev:
a. Edital VR – 1:
O 1° Edital de Vagas Remanescentes SCOPE-SCORE 2018-2019, teve divulgada
sua lista de candidatos sorteados no dia 7 de abril, sábado. O aluno inscrito
pela CLEV Famerp, não foi selecionado.
b. Edital SCOPE SCORE 2018-2019:
A CA (Card of Acceptance) da aluna da Faceres, foi recebida essa semana pela
CEV. A aluna pagou a segunda taxa do intercâmbio da DENEM, e vai conseguir
visualizar a CA e então, terá seu intercâmbio para o Peru confirmado.

5. Comunicações:
a. O design do site do Workshop foi atualizado para a nova edição do evento
b. As inscrições online do Workshop foram abertas e até o momento foram
vendidos em torno de 30 ingressos pela plataforma
c. O Calendário Cultural do CAEZ do mês de abril foi publicado
6. Educação:
a. Comissão do Internato: Houve reunião no dia 09/04.
INTERMED: Foi decidido que os alunos do internato serão dispensados na semana da
competição. Entretanto, os estágios serão facultativos para os alunos que não
participarem dos jogos. Posteriormente, os alunos dispensados deverão repor seus
estágios perdidos.
DISPENSA DE PLANTÕES: Os alunos do sexto ano que têm plantão no final de semana
do churrasco de sala serão dispensados, mas deverão repor os plantões perdidos.
PLANTÕES: Foi elaborada uma comissão para avaliar os plantões, assim como as
funções dos internos neles, composta pelos docentes Nathalia Bidi, Rodrigo Ramalho,
Paulo Espada e um representante a ser decidido da ginecologia/obstetrícia. Além das
representantes de sala do quinto e sexto anos.
b. Reunião no dia 04/04 com a Diretoria de Ensino
A representante do 4º ano, Ana Paula, levou à Diretoria de Ensino:
As queixas a respeito das disciplinas de Neurologia e Infectologia: ambas se encontram
desarticuladas entre os docentes e incongruentes com o plano de ensino, que cobrava
um modelo de avaliação o qual vem sendo alterado por docentes. Foi marcada uma
reunião com os docentes e chefes de departamento para o dia 11/04.
A reunião com a neuro já aconteceu no dia 06/04.
c. Fórum de Humanidades: a reunião foi cancelada devido à transferência da
comissão do internato para o dia 09/04.
d. Fórum de Humanidades: o fórum contará como presença para a disciplina de
Bioética (Formação Humanística 4), mas não será obrigatório.
7. Extensão:
a. Houve a montagem do grupo no Whatsapp com os participantes e
coordenadores do Projeto de Extensão PESCAR, que ocorrerá com os alunos
do programa PESCAR no Instituto Alarme. No total, são 12 acadêmicos
envolvidos. Os participantes foram selecionados mediante sorteio daqueles
inscritos. Haverá capacitação sobre o tema Drogas Lícitas e Ilícitas (o primeiro
do primeiro ciclo do projeto) no dia 11/04 às 13 h. O encontro ocorrerá no dia
13/04 das 13h às 14h30.
b. Foi feito um resumo de dois projetos de extensão organizados pela
Coordenação de Extensão, Pescar e Cria Vida, a pedido da assessoria de
imprensa da FAMERP. O objetivo é divulgá-los na página da faculdade. As
informações referentes ao Projeto Aurora já foram divulgadas.
8. Externas:
a. Veto à abertura de novos cursos de medicina
O veto à abertura de novos cursos de medicina por 5 anos foi oficializado pelo
Ministério da Educação no dia 5 de abril. A medida já havia sido anunciada em
novembro de 2017.

Durante esse período será avaliado o quadro de formação médica no Brasil
para melhor planejamento. A medida vai na direção contrária a de gestões
anteriores do MEC, que investiram na expansão dos cursos para suprir déficits
na distribuição dos profissionais pelo país.
b. EREM: foram impressos cartazes com os temas e informações do erem e
colados na sede do CAEZ, na sala da turma 50 e 51. Além disso a vaquinha pro
ônibus do EREM foi divulgada para doações dos dinos. O livro ouro será
passado para os professores assim que o novo caderno for comprado. A data
do pré EREM ficou para o dia 18/05.
c. Houve reunião com o Kazuo sobre a possibilidade da faculdade financiar
transporte para o EREM. O diretor pediu para que o pedido seja protocolado e
irá tentar ajudar. O diretor também orientou a esse tipo de protocolo ser feito
com maior antecedência.
9. Financeiro:
a. Dia 09/04 foi encaminhado à diretoria o ofício contendo os patrocínios a
serem pedidos ao HB. Será encaminhado à Diretoria Executiva da Funfarme
amanhã cedo.
10. Geral:
a. Foi levantada a proposta, por parte de um aluno do 5° ano, de parceria entre a União
da Juventude Comunista (UJC) e os Centros Acadêmicos da FAMERP, através do curso
''Como funciona a sociedade?''. Para entender melhor os objetivos do curso e da
parceria, o núcleo propôs a participação do CAEZ em uma reunião na quinta-feira, às
12 horas.
b. Haverá Congregação na próxima quarta-feira, 18 de Abril de 2018, às 18 horas e 30
minutos. A convocação ainda não foi feita, mas a pauta será titulação de três docentes
eméritos.
c. Conselho Departamental - 09 de Abril
d. Programa Mais Médicos: o Programa mais médicos é dividido entre os municípios de
seus estados. Em São Paulo, até o segundo semestre de 2017 as regiões possuiam uma
forma de divisão, onde quem administrava a região em que a FAMERP estava era a
UNICAMP. Há seis meses as regiões se realocaram, de forma que a FAMERP administra
a própria região. O responsável por isso (tutor da região) é o Prof. Cacau. Dentro da
nossa região (noroeste do estado de são paulo) temos 1 tutor, 6 supervisores e 69
médicos.
e. Formação Humanística:
O curso de formação humanística está sendo estruturado pelo Prof. Cacau e está
previsto para se iniciar no começo de Maio. O Curso contará com a seguinte
programação: 16% de atividades práticas, 37% de atividades presenciais (em que os
grupos serão divididos em 4 grupos, 31% composicional (onde o aluno tem que se
inserir em programas socioculturais e fazer um relatório sobre o assunto) e 16% livre.
Há também a proposta de fazerem estações culturais interativas pela faculdade.
f. Quadro técnico-administrativo: concurso para técnicos-administrativos não
acontecerá. Já existem 100 vagas que não são ocupadas, com um salário entre 1200 e
2000. Segundo o diretor, em 2019, o quadro técnico seria refeito, então não teria
porque preencher essas vagas.
g. Quadro de demissão: engloba aqueles funcionários que foram contratados mediante
concurso na estadualização da FAMERP. Além de o salário não ser jamais aumentado,

existe uma discrepância entre horas dadas de aula/cumpridas e salário. A forma de
controle da presença do professor existente hoje é pelo preenchimento de lista de
presença, a qual muitas vezes é deixada para ser preenchida por completo apenas no
final do mês. A ideia de instalar pontos digitais para docentes confirmarem presença
por seis vezes ao dia, por exemplo, foi descartada. Em conversas passadas com
secretários do estado, o diretor afirmou que seria impossível demitir esses docentes
que tecnicamente não aparecem para aula, uma vez que têm papel fundamental na
manutenção do HB e de seus atendimentos. Além disso, afirma que muitos
contratados FUNFARME cumprem funções na FAMERP sem oficialmente existir esse
dever. Funcionários do estado terão aumento de 3% salarial, porém não se sabe se o
aumento engloba docentes.
h. Bolsas assistência/permanência: apesar de garantir o concurso e os cargos de
confiança, o governador não mencionou as bolsas para a faculdade. O diretor geral irá
retomar a discussão com o próximo governador e pressionar o estado para que a
quantia de 500 mil seja garantida.
i. Foi firmado um convênio com a faculdade de Londrina e renovado com o IBILCE

11. Sociocultural:
a. Foram vendidos até agora 75 ingressos antecipados.
b. A FUNFARME depositou apenas 500,00 reais para a ARESP e por isso o contrato de
locação não foi assinado ainda. A FUNFARME depositou hoje os 300,00 reais que
faltaram.
c. Foi pago o ECAD com valor de 491,25 a ser pago até o dia 10/04.
d. Foi elaborado o calendário cultural do SESC referente ao mês de abril.

Pautas
COMUNICAÇÕES:
1. WORKSHOP- orientações de vendas.
GERAL:
1. Posicionamento do CAEZ acerca dos relatos de assédio praticado por aluno da
FAMERP.
protocolos, denúncias formais, procurar auxílio jurídico, nota, pedir para a diretoria orientar a
segurança da faculdade em relação ao ocorrido.

