Reunião Ordinária –14/11/2017
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. A casinha começou a ser liberada para a reforma na segunda feira dia 13/11. O
centro acadêmico, juntamente com a atletica e os locatários das salas (seu zé,
zezão e seu arlindo), foram realocados temporariamente para o local antigo do
protocolo, que foi reformado.
b. Houve assembleia para apresentação do projeto da reforma da casinha no dia
13/11 no anfiteatro fleury. A engenheira Maria José afirmou q as obras
começam dia 27/11 e tem previsão de 3 a 4 meses.
2. Assistência estudantil:
a. Reunião com o Professor Nelson:
O coordenador do SOPPA foi procurado para esclarecer como seria a alteração do
sistema de faltas do serviço. Após 3 faltas, mesmo justificáveis, o aluno perde a vaga de
consulta com o psicológo e é direcionado para o final da fila de espera, no entanto, todo o
processo envolve diálogo e cada caso será analisado para ver a necessidade de se abrir
exceção a essa regra, a fim de que nenhum aluno seja prejudicado. A proposta tem por
objetivo melhorar o serviço e conscientizar os alunos sobre a importância de cumprir com os
compromissos de atendimento. Antes de iniciar o tratamento todos os alunos são informados
sobre essa regra. Sobre novas modalidades de tratamento o professor afirmou estar
articulando os projetos com o corpo docente e participando de eventos para se capacitar. A
proposta é torná-las disponíveis já no início do ano que vem para a comunidade acadêmica.
b. O Diretoe Kazuo esclareceu os horários de abertura e fechamento do portão
lateral: a catraca funcionará entre 06h00 e 00h00 nos dias úteis, e nos finais de
semana e feriados das 06h00 às 20h00. Também disse que não há como
instalar portão para quem não tem crachá, pois a administração desse acesso
é responsabilidade da Funfarme. Foi perguntado porque seriam mantidos
horários de fechamento do portão, uma vez que o acesso é restrito a quem
tem a carteirinha, mas o Diretor não respondeu.
3. Científico:
a. COLIG: Houve reunião do COLIG no dia 13/Nov/17 para a entrega dos
documentos necessários para a certificação, sendo estes o relatório mensal
referente a setembro/outubro/novembro, o pedido de certificação, as
avaliações preenchidas dos membros, o controle de entrega das avaliações e a
pesquisa da liga. Ligas com pendências: LICAD (projeto de pesquisa), LIPED
(tem maior número de pedidos de certificados do que pessoas que entregaram
a avaliação), LMI (pesquisa), LDCCP (controle da avaliação), LIMELE (controle e
pedido de certificação), Liga Nova de Nefrologia (carta ciência do
departamento)
4. Clev:
a. Ocorreu uma reunião no dia 09/11 às 10h30 com o Comitê Famerp da IFMSA
Brazil. Nela foram elucidadas dúvidas sobre as diferenças entre os
intercâmbios das duas instituições e sobre o processo de abertura de
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intercâmbios na faculdade. Foi conversado sobre a abertura do convênio com
a faculdade e sobre a possibilidade de a CLEV abrir Estágios Nacionais na
Famerp. Além disso, ressaltou-se a importância de que ambas gestões saibam
esclarecer bem as diferenças entre os intercâmbios das duas instituições,
quando forem perguntadas.
b. A DENEM juntamente à Sociedade Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade (SBMFC) e à Associação das Ligas Acadêmicas de Saúde da
Família (ALASF) abriram mais uma modalidade de estágio na área de Medicina
da Família e Comunidade, para começar suas atividades em 2018.
c. Foi criado um grupo de Whatsapp para alunos interessados em fazer
intercâmbios com a CLEV Famerp. Até o momento, apenas alunos de outras
instituições contataram a CLEV e fazem parte do grupo.
Comunicações:
a. Foram feitas algumas alterações no site para atualizar a aba da gestão e
coordenações. Ainda falta colocar algumas fotos e as propostas de cada
coordenação.
b. Será divulgado amanhã às 10h o repasse da Gestão Mandacaru, que ocorrerá
às 12h, dia 17/11 no anfiteatro Fleury.
Educação:
a. DIP quarto ano: aconteceu prova de DIP na sexta feira, 10/11, para a turma
47B. Houve atraso para começar a prova e foi necessário tirar xerox de mais
folhas para todos os alunos. Entretanto, mesmo com as intercorrências, não
foi dado tempo a mais para finalização da prova. Alguns estudantes relataram
que foram prejudicados e não puderam finalizar as questões.
Foi dado 10 minutos a mais e as provas de recuperação tem 30 minutos a
menos (2h30min) e isso já havia sido esclarecido pela representante no começo do
ano. O problema da DIP não é pontual.
b. Parasitologia segundo ano: o professor responsável pela disciplina, Cavasini,
após decisão conjunta com os alunos, marcou a avaliação substitutiva da prova
2 para a manhã do dia 14/11. Entretanto, apenas no dia da avaliação o
professor alegou que não tinha tido tempo para preparar a prova.
Extensão:
a. Houve confraternização de encerramento do EME de 2017, no dia 10/11, no
quiosque da FAMERP. Estavam presentes os coordenadores do EME e os
alunos da faculdade e da alarme que participaram do projeto.
b. Houve reunião dos coordenadores de extensão com a coordenadora do
projeto "Só Por Hoje" a respeito da criação de um possivel projeto de extensão
na Fundação Casa Alexandre Thomé Souza, de Mirassol. Nela ficou decidido
que enviaríamos um projeto escrito para que eles pudessem apresentar aos
coordenadores e gerentes da Fundação Casa e que será marcada, além de uma
reunião com estes coordenadores, uma data para aplicarmos um questionário
aos adolescentes da Fundação a fim de verificarmos a demanda de temas
deles.
Externas:
a. USP/SP: Os estudantes de medicina da USP entraram em greve a partir do dia
13/11/2017 diante da atual situação do Hospital Universitário. O HU sofre um
processo de desmonte e precarização, por meio de uma política de corte de
gastos promovida pela reitoria da USP. Foram reduzidos os repasses
financeiros, além de aprovados dois PIDVs (Plano de Incentivo à Demissão

Voluntária), que levaram a uma perda de mais de 200 funcionários. O objetivo
final é a desvinculação do hospital: fazer com que ele não seja mais um gasto,
como solução para a saída da crise da universidade. Apesar de alegarem que a
USP não tem dinheiro para contratar novos profissionais, uma nova faculdade
de medicina será aberta em Bauru. Hoje o HU não consegue fechar escalas de
plantão, não tem materiais suficientes e 25% dos leitos do hospital já não são
mais utilizados. A partir do dia 21 deste mês, o PA da Pediatria será fechado.
40% dos estágios dos alunos acontecem no HU, além deste ser um dos únicos
hospitais tidos como referência pela Região Oeste. Sobre a greve, a direção da
faculdade informou que as atividades acadêmicas serão mantidas durante o
período, e que as ausências não serão abonadas.
b. unifesp: O Centro Acadêmico Pereira Barretto (CAPB), da Unifesp, postou no
dia 6 de novembro de 2017 uma carta aberta sobre a Moradia Estudantil. A
Comissão da Moradia realizou uma pesquisa sobre o perfil socioeconômico
dos alunos, e foi verificada uma demanda urgente por uma Moradia
Estudantil. A Diretoria do Campus de São Paulo instalou um processo para
elaborar um Plano Diretor de Infraestrutura, e os estudantes reivindicam que
seja definido como prioridade para os próximos 5 anos a construção de uma
Moradia Estudantil com capacidade de acolher pelo menos 250 estudantes.
c. PEC do aborto: Na quarta feira, dia 08/11/2017, foi aprovada a modificação na
PEC 181/2011, que pode proibir o aborto em todos os casos, inclusive os já
previstos hoje pela legislação brasileira, como nos casos de estupro ou de risco
de morte para a mãe. Essa pec tem sido chamada de “cavalo de Tróia”, pois
seu projeto original, que foi aprovado na câmara por 171 deputados, visava
somente aumentar o direito à licença das mães de filhos que nasciam
prematuros. Devido a pressão da bancada evangélica o texto original da pec
foi modificado, escrevendo que “deve-se proteger a vida desde sua
concepção”. Para analisar o caso foi criada uma comissão especial que votou a
favor de manter as mudanças da proposta de emenda constitucional. O placar
foi de 18 votos a favor, de deputados homens, contra 1 voto contra da
deputada do pt. A PEC segue para o plenário da Casa, onde deverá ser
apreciada em dois turnos.
d. miniErem: A van para o miniErem está confirmada saindo do hemocentro as
6:30 da manhã. O caez irá arcar com cerca de metade do preço da van (200,00
reais).
e. foi confirmado o evento sobre racismo na universidade que vai acontecer dia
23/11 na sala 8 Fleury, às 19h, puxado pela Dandara, Marco, Lucas e um
convidado da UNESP
9. Financeiro:
a. Foi conversado com o tesoureiro da AAAEZ a respeito do pagamento da dívida
da Atlética com o CAEZ - referente à associação entre as duas instituições. A
primeira parte será paga dia 27 de novembro e a segunda, em fevereiro, após
a Chopada. Os valores de cada parcela ainda serão acertados (valores: R$:
3945,00 cada parcela)
b. Foi discutido com a Verinha sobre a suspensão do serviço de internet da NET
da Casinha durante a reforma. De acordo com a Vera, o serviço ficará suspenso
por 4 meses a partir da solicitação da interrupção - sendo que nesse tempo
não haverá pagamento da mensalidade. Contudo, os dias de utilização da
internet até a solicitação serão cobrados.

10. Geral
a. No dia 10 de Novembro de 2017, houve um incidente durante a cerimônia de abertura
do barril antes da Choppada da Virada da quadragésima sexta turma. As paredes da
Casinha foram pichadas com, entre outros, símbolos de cunho opressivo, sem contar
que caracteriza uma ato pleno de vandalismo. Diante da situação, foi redigida, lida em
Assembléia e postada a nota na página do Facebook do CAEZ.
b. Ocorreu, na segunda-feira, dia 13 de Novembro de 2017, a Posse da Gestão Torvelim,
no Anfiteatro Fleury, a partir das 12 horas.
c. As punições para os envolvidos serão discutidas pela Diretoria da FAMERP, que já está
sabendo da intercorrência. A ação do CAEZ será discutida nesta mesma reunião como
pauta.
d. Será marcada reunião com a AAAEZ no dia 22 de Novembro de 2017, às 12 horas, para
discutir sobre a sociedade CAEZ/AAAEZ. Os coordenadores Geral, Administrativo e de
Patrimônio e Financeiro estarão presentes.
e. Ocorrerá na sexta-feira, dia 17 de Novembro de 2017, o repasse da Gestão
Mandacaru. O evento será no Anfiteatro Fleury e conterá um resumo do que foi feito
por cada coordenação ao longo do ano, além de esclarecimento de contas.
f. O CAERP aprovou a ocorrência das reuniões mensais entre os CAs, no entanto, a
aprovação ainda não saiu pelo CAPSI.

11. Sociocultural:
a. Fizemos uma visita a Casa de Cultura dia 08/11, em que buscamos mais informações
sobre a questão de divulgação dos eventos e aulas deles, e foi passado que eles não
possuíam um panfleto para divulgar, mas que havia tudo no site deles e que as
inscrições para as aulas sao apenas no início do ano. Abordamos também a
possibilidade de usar um espaço deles para sarau ou outro evento cultural e a
proposta foi bem aceita, somente exigindo um pedido com antecedência de no
mínimo 20 dias. Também autorizaram o uso do mural deles para divulgação de nossos
eventos. Tiramos fotos de alguns eventos que estão ocorrendo no mês de novembro e
que serão divulgados na página do CAEZ.
b. Visitamos também o Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto onde conversamos
com a diretora Márcia sobre divulgação dos eventos da Secretaria da Cultura e sobre o
uso do Teatro, porém é disponível apenas para grupos profissionais e apresentações
da Casa de Cultura. Os demais eventos são divulgados pelas produções particulares.
Márcia nos deu dois ingressos para a peça A mulher de Bath e fez um tour pelo Teatro
municipal conosco. Também passou o contato da Secretaria da Cultura e do Teatro
Nelson Castro. Convidou-nos para participar da reunião de fundo de cultura com
diversos artistas da cidade, dia 16/11 às 19hs (a confirmar) no Teatro Municipal.
c. Entramos em contato com o SESC e receberemos a programação mensal deles por
email todo mês.
d. Queríamos pedir que pensem em temas e sugestões para o sambaralho e nos mandem
até dia 23/11 quando será a reunião da comissão.

Pautas

Geral:
1)  Ações do CAEZ diante dos atos de vandalismo na Casinha
propostas:
-proibir o uso da casinha para a abertura do barril da chopada dos 100 dias da 46:
13 votos- permitir o uso da casinha
14 votos- permitir o uso da casinha com as portas fechadas (aprovado)
abstenção: 6
-não pagar o barril da chopada dos 100 dias da 46 (votação apenas da gestão): aprovada
por contraste
-conversar com a atlética sobre o posicionamento de alguns membros da gestão atual
apoiando o ato de vandalismo: vai ser marcado uma reunião, tentando ser para essa
semana. (aprovado por consenso)
-pedir para os alunos envolvidos pintarem a parede: aprovada por consenso
-exigir do dulcimar algum tipo de punição administrativa, frisando que a decisão é
exclusiva da diretoria. Entretanto, o CA se posicionaria contra expulsão, suspensão e
punição coletiva. Em relação a possível advertência, o CAEZ não tem posicionamento:
aprovado por consenso
-exigir da diretoria inserção no combate ao trote, falando em espaços obrigatórios para os
alunos de todas as turmas e não somente para o primeiro ano na semana de recepção:
aprovado por consenso
-Pedir para diretoria exigir dos envolvidos frequentar espaços de formação: aprovado por
consenso

2)  Estatuto
Proposta:a gestão ler o estatuto até dia 24/11 e após isso marcar uma reunião
extraordinária para dia 28/11 às 12h sala 1 fleury para propor mudanças do estatuto e
aprovação: aprovado por consenso
3) Trote e denúncias
Entender como funciona a ouvidoria. Não existe um canal de denúncias real que seja
capaz de acolher os alunos sem expô-los, já que hoje o funcionamento é exclusivamente
feito pela Kênia, advogada da faculdade.
existe um canal de denúncias no site do CAEZ.
Proposta:
Manter ou não o canal de denúncias do site do CAEZ: manter o canal, acrescentando um
texto explicativo de como funciona uma denúncia, frisando que o anonimato não é válido
para encaminhamentos formais.
Sociocultural

1) criação de uma página no facebook apenas para o sociocultural.
A proposta não foi sustentada.
CLEV
1) Aprovação da aluna Erika Ermida para RA (Rede de Ajuda) da CLEV. Autonomia
da coordenação
2) Divulgação da CLEV. Gastos com fleyers para colocar na faculdade. Utilizar o
dinheiro do fundo de coordenação
CIENTÍFICO
1) comissão sobre o evento de iniciação científica (semana do dia 9 a 14/04/18):
Joyce, Isabela, João, Caio, Larissa, Leticia, Julia, Andressa, Ana Clara, Nathália

