Reunião Ordinária–15/03/2018
+
Espaço de Acúmulo- Fraude nas Cotas
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. A secretária Vera entrou em contato com a NET para resolver o problema do
wifi. O problema foi resolvido por enquanto, mas foi informado que devido ao
grande número de pessoas que utilizam a internet do CAEZ talvez seja
necessário adquirir um outro modelo de roteador.
b. O Seu Sebastião ainda não informou o valor do orçamento final dos sofás, a
coordenadora e a secretária Vera já entraram em contato com ele duas vezes
e amanhã será feita uma nova tentativa
c. Foi questionado à engenheira Maria José sobre o andamento das obras na
casinha no início da semana, mas até então não houve resposta. A
coordenadora entrará novamente em contato amanhã (16/03)
2. Assistência estudantil:
a. A secretária do SOPPA, Adriana, informou que todos os psicólogos residentes
do serviço já estão atendendo. Atualmente, são 9 residentes e mais 3
psicólogos fixos. A secretária pediu ainda que a assistência dos centros
acadêmicos ressaltassem para os alunos que o SOPPA não é responsável pelo
agendamento de consultas, e sim o ambulatório.
b. A pauta do portão lateral ainda não teve nenhuma resolução por parte da
diretoria da FUNFARME. A secretaria da diretoria recomendou que
levantássemos a pauta novamente na reunião com o diretor executivo Fares,
marcada com o coordenador financeiro João Mário, no dia 15/03 às 15h.
c. Foi marcada uma reunião no dia 16/03 às 12h com os coordenadores da
Assistência do CAEZ, CAPSI e do CAERP, com o objetivo de estruturar a
campanha da alimentação.
d. A diretoria da FUNFARME informou que algumas vagas do bicicletário foram
retiradas e, no lugar delas, foram colocadas duas vagas de carro. O motivo
seria que, pelo monitoramento da instituição, as vagas de bicicleta não
estavam sendo usadas. O bicicletário encontra-se em uma área coberta no
estacionamento em frente ao HCM.
3. Científico:
a. Eventos do NAPP:
- I Fórum de Ciência, Inovação e Tecnologia
O Evento ocorreu no dia 14/Mar e contou com apresentações da FATEC,
FAMERP-FUNFARME, IBILCE, ETEC e APTA (Agência Paulista de Tecnologia do
Agronegócio). As palestras contaram com a apresentação da estrutura e das
linhas de pesquisa destas instituições. O principal objetivo deste evento foi a
integração, a busca por parcerias e o networking das instituições.
- II Fórum de Pesquisa

Na parte da tarde ocorreu a exposição de banners de diversas pesquisas
realizadas pelos docentes das IES (focando na FAMERP), com o objetivo de
aproximar os pesquisadores dos alunos de graduação.
b. COLIG
- Hoje (15/03) foi a data limite para entrega dos documentos necessários para
oficialização das Ligas Acadêmicas de 2018. 17 ligas estão com a
documentação em dia. 5 ligas estão com a documentação pendente.
4. Clev:
a. A data limite para inscrições no edital 2018 ENMFC (Estágios Nacionais em
Medicina da Família e Comunidade) foi dia 09/03, última sexta feira. Uma
acadêmica do terceiro ano da Famerp se inscreveu nesse edital.
b. A aluna inscrita para o edital 2018 ENMFC enviou a CLEV Famerp seus slides
com certificados. Foram adicionados pela CLEV os certificados
correspondentes à participação em espaços de acúmulo e outros eventos do
CAEZ, bem como o certificado de gestão do CAEZ. Por fim, os slides foram
conferidos, validados e enviados a CEV dentro do prazo limite, que se encerrou
nessa quarta-feira, 14/03.
c. A aluna da Faceres inscrita no edital 2018-2019 SCOPE/SCORE, teve sua AF
(Application Form) retornada. Isso ocorreu pois o mês que ela escolheu para
intercâmbio (julho) já estava lotado. Por isso, a CLEV Famerp devolveu a AF
para a aluna, que a modificou e a reenviou, hoje, no dia 15/03, tendo
escolhido como segunda opção o mês de junho para estágio. O único
contraponto é que para junho, o prazo de envio da AF já havia acabado, então
ela foi enviada como atrasada. Por hora, basta esperar a resposta do país para
ver se eles aceitarão a AF desse modo ou não.
5. Comunicações:
a. Os cartazes do sambaralho já foram entregues na diretoria geral e no cieps
para aprovação.
b. O novo logo do Workshop já está sendo confeccionado. Um save the date será
liberado amanhã 16/03.
6. Educação:
a. O diretor de ensino da Famerp, Sérgio Brienze, está de férias até o dia 21/03
b. Dia 21/03 haverá reunião do CAEZ com docentes e representantes discentes
sobre o OSCE para as turmas 46 e 47 da medicina.
c. Fórum de humanidades: Houve reunião no dia 12/03 com a comissão
organizadora.
- Os temas das oficinas foram definidos.
- Foi solicitada a ajuda do CAEZ para divulgação do convite para intervenção
cultural, que ocorrerá no evento, e será feita por alunos.
- Também solicitou-se ao CA uma relação de nomes de alunos interessados em
serem monitores. Os 10 nomes já foram selecionados pela ordem de inscrição
e serão apresentados na próxima reunião (20/03).
d. Reunião sobre a função do interno: foi feita reunião com os internos e
representantes de sala no dia 05 de março para levantamento de propostas, as
quais serão levadas à diretoria e aos chefes dos serviços. As propostas
levantadas estão em anexo à ata.

7. Extensão:
a. Houve encontro do Projeto Aurora na sexta feira, 09/03, com o tema
"Vestibular, profissões e cotas"
b. Foi protocolado um ofício de certificação para o aluno Lucas Luizão, do
segundo ano de enfermagem, a respeito da sua participação no segundo ciclo
do Projeto Cria Vida em 2017, visto um erro de elaboração do anexo 03 do
Projeto em questão, em que os seus dados não foram colocados.
8. Externas:
a. FAMECA
Nesta segunda feira (dia 12/03) houve a paralisação (por tempo
indeterminado) dos internos de suas atividades educacionais como ato de
repúdio à demissão de um docente dos hospitais-escolas sem consulta prévia
ou esclarecimento para os alunos. Ocorreu uma assembléia geral dos
estudantes sobre o assunto: “apoiar ou não a paralisação?” com uma votação,
que optou pelo apoio por unanimidade (175 votos).
Houve uma reunião com a administração do hospital. Aparentemente, o
motivo foi a incompatibilidade da carga horária e reestruturação do modelo de
gestão do Pronto Socorro HPA. O Internato da Faculdade continua paralisado.
c. UFRGS:
A reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul está sendo ocupada
desde o dia 07 de março de 2018 pelo movimento akilombamento da reitoria
puxado pelo grupo Balanta. Isso ocorreu porque, em fevereiro, foram criadas
portarias que tiram a autonomia da comissão de verificação racial e permite
que qualquer pessoa tenha acesso às vagas destinadas para alunos pretos
desde que comprovarem, por meio de documentação, ascendência negra até a
geração dos avós. Tais medidas são consideradas pelo movimento negro um
retrocesso na solidificação da ação afirmativa, já que eles defendem que
somente pessoas com características fenotípicas de negróides devem ter
acesso a essa reserva de vagas. Antes da ocupação foram feitas reuniões entre
os alunos negros da universidade para barrar a portaria, porém a reitoria se
mostrou resistente a qualquer mudança. O akilombamento está contando com
o apoio de diversos grupos do movimento negro nacional.
d. SUS:
Foi anunciado que os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) serão
beneficiados com 10 novas Práticas Integrativas e Complementares (PICS). Os
tratamentos utilizam recursos terapêuticos, baseados em conhecimentos
tradicionais, voltados para curar e prevenir diversas doenças, como depressão
e hipertensão. São elas: apiterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação
familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos,
ozonioterapia e terapia de florais. Com as novas atividades, ao todo, o SUS
passa a ofertar 29 procedimentos à população.
A medida foi repudiada pelo CFM, segundo a justificativas de: essas práticas
não apresentarem comprovação científica, a incorporação dessas práticas
ignorar prioridades na alocação de recursos no SUS e a realização de terapias
alternativas sem comprovação científica ser proibida pelo código de ética
médica.
e. São Paulo:

No dia 14/03/2018 ocorreu um protesto de professores e outros funcionários
públicos contra a reforma da previdência. Os manifestantes foram reprimidos
com bombas de gás lacrimogêneo ainda dentro da câmara e com golpes de
cassetete de agentes da GCM. Outra manifestação iria ser organizada ainda
essa semana.
f. RJ:
A vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi assassinada junto com seu motorista
(Anderson Pedro Gomes) na noite do dia 14/03/2018 a tiros na região central
do Rio de Janeiro sob intervenção federal militar. Marielle tinha 38 anos, foi a
quinta mais votada no Rio em 2016 para vereadora, negra, militante pelos
direitos humanos.Há 3 semanas ela assumiu a comissão da verdade da maré e
no último fim de semana fez denúncias sobre violações que ocorreram na
intervenção federal.
e. Denem:
foi decidido na ROEX Bahia que o CENEPES ocorrerá em Manaus no feriado do
dia 07 setembro. Além disso irá ocorrer no dia 17/03, próximo sábado, um
miniecexu em São Paulo. A Denem se inseriu no evento a pouco tempo e
inicialmente iria ser voltado para as locais que estavam puxando o evento em
parceria, mas serão liberadas vagas mediante a formulário pelo evento.
Provavelmente será cobrado o preço de alimentação.
9. Financeiro:
a. Houve reunião com o Diretor Executivo da Funfarme, Dr. Jorge Fares, para
apresentar os patrocínios a serem pedidos à Fundação ao longo do ano.
Confirmou-se o patrocínio do Sambaralho no valor de R$ 800,00; foi
requisitada a entrega de um ofício explicitando esses patrocínios discutidos na
reunião; e deliberou-se sobre a natureza dos patrocínios requisitados.

10. Geral:
a. Houve reunião do Estatuto no dia 15 de Março de 2018, às 12 horas, na Sala 1
do Fleury.
b. Será orçado com funcionário da FAMERP doutor em línguas revisão gramatical
do estatuto revisado.
c. Evento 50 anos: acontecerá na semana do dia 16 a 20 de Abril, contando com
a programação a seguir: segunda-feira a noite palestra com o psiquiatra e
escritor Augusto Cury, formado na FAMERP. Terça-feira a noite abertura do
fórum de humanidades. Quarta-feira seguimento do fórum de humanidades
com prata da casa a ser realizado no período da noite. Quinta-feira
congregação, às 19 horas, para titulação de docentes eméritos com
seguimento de um coquetel. Sexta-feira possivelmente palestra com
historiador Leandro Karnal. A programação do evento está sob
responsabilidade da Elaine, da equipe de comunicações, que pediu para que o
CAEZ entrasse em contato e agendasse reunião.
d. A engenheira Maria José passou como previsão para o término das reformas
da Casinha na segunda semana de Abril, logo há possibilidade de ocorrer a
inauguração da sede do CAEZ durante o evento de comemoração dos 50 anos
da FAMERP.

e. Relação de serviços da FUNFARME já está com o Diretor, que solicitou uma
reunião com representantes do CAEZ para prosseguimento na regulamentação
de vagas de estágio.
f. As fichas para alimentação no HB podem ser compradas no prédio da
COREME, 3° andar. As formas de pagamento aceitas incluem dinheiro, cartão
de débito e crédito.
g. Dr. Jorge Fares solicitou reunião com a coordenação de assistência estudantil
para proposta de plano de alimentação.
h. Repasse reunião sobre evento de medicina legal
Uma estudante da turma 47 entrou em contato com o CAEZ para perguntar se
tínhamos interesse em ajudar a trazer um evento sobre medicina legal para a
FAMERP. Para discutir sobre foi realizada uma reunião com um representante
do CAEZ, os dois estudantes interessados na liga de medicina legal e o
professor responsável do departamento no dia 14/03/2018. Foi comentado de
ser um evento já pronto, que aconteceu na unioeste, puxado pela AMLESP e
com parceria do Cremesp. Todos os gastos do evento seriam pagos pela
AMLESP. O evento contaria com quatro espaços, sendo sobre a atuação do
CREMESP, preenchimento de atestado de óbito e dois sobre honorários da
medicina. O primeiro espaço chama-se “O que o Cremesp pode fazer por
você?” abordando a questão da abertura de novas escolas de medicina e a
proposta de provas do Cremesp. O evento irá acontecer no dia 14/04 das 08 às
12h.

11. Sociocultural:
a. ECAD foi negociado pela Vison Color e custará 450 reais.
b. 14/03 houve plantão vendas para o sambaralho.

Pautas
Educação:
1. Reunião dos Centros Acadêmicos da Famerp (data)- vai ser conversado a demanda
dessa reunião essa semana
2. Divulgação da intervenção cultural. Poderá haver divulgação desde que não haja
necessidade da coordenação de comunicações trabalhar e desde que o nome não seja
Prata da Casa para não atrapalhar a realização do nosso evento.
Financeiro:
1. Possibilidade de pedir patrocínio ao HB Saúde / Se é correto continuar pedindo
patrocínio à Funfarme para quaisquer tipos de evento. O HB é saúde é um convênio e
vai contra a política de patrocínios da gestão. A gestão entende que pode continuar
pedindo patrocínios para o Sambaralho.
Geral:
1. Evento 50 anos. Proposta de organizar uma apresentação do CAEZ com retrospectiva e
arrecadar dinheiro para melhoras na casinha
2. Assembleia do estatuto (data). 09/05 12h

3. Reunião do dia 17 de Abril (data). Semana com dois dias de Fórum de Humanidades e
CEPEM
Votação:
anular a reunião dessa semana: APROVADO POR CONTRASTE
mudar a reunião para quinta-feira:
abstenção:
4. Uso do CNPJ do CAEZ para projeto de ex aluno. NEGADO PELA GESTÃO
5. Evento de Medicina Legal/ CREMESP. A gestão não irá participar e ter envolvimento
com o evento.
6. Mudança de data da reunião do dia 20/03 para 22/03. APROVADO POR CONSENSO

