Reunião Ordinária – 15/05/2018
Espaço de Acúmulo: Saúde Mental do Estudante
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
SEM COORDENADOR NA GESTÃO.
2. Assistência estudantil:
a. Reunião sobre o Plano de alimentação:
●

Foi marcada para o dia 17/05 às 11h30 reunião com os diretores Dulcimar e
Jorge Fares para falar sobre o plano de alimentação. A coordenação, em um
grupo de WhatsApp com representantes de Assistência Estudantil dos 3
centros acadêmicos da FAMERP, expôs seu posicionamento quanto a possível
instalação de um bom prato nos arredores da faculdade. Representantes do
CAPsi afirmaram que possuem o mesmo posicionamento, e o representante
do CAERP disse que irá repassar em reunião ordinária do seu centro
acadêmico.
● Serão levados os abaixo-assinados e os dados coletados com o docs acerca da
opinião dos alunos sobre o uso do Refeitório do HB.
● Na reunião a coordenação irá questionar os diretores Dulcimar e Jorge Fares
acerca do ofício de patrocínio do erem, a pedido da coordenação de políticas
externas.
b. O assessor da FUNFARME entrou em contato com a coordenação e informou
que a questão da abertura em período integral do portão lateral deve ser
tratada com a FAMERP e que deveríamos conversar com o senhor Darci,
responsável por ordenar o trancamento do portão. Darci, no entanto, disse
que não poderia tomar nenhuma resolução sem a aprovação do assessor.
Disse ainda que conversaria com ele e depois entraria em contato com a
coordenação quando uma decisão fosse tomada.
3. Científico:
a. Câmara de pesquisa (9/5)
● Foi comentado que o parque tecnológico de Rio Preto terá o início de suas
atividades em julho ou agosto e contará com eventos, parcerias entre
faculdades e startups. A meta é a Famerp estar inserida até o fim do ano.
● Laboratório multiusuário
-3 projetos da Fapesp em andamento
-Equipamento Megapix Luminex da Fapesp foi instalado no final de Abril
-Espera-se a verba do governo federal para a compra de um Sequenciador de Nova Geração.
Propostas de diversas empresas para a venda do equipamento.
-O laboratório apresenta um problema relacionado a funcionários. Os dois que trabalham lá
atualmente sairão assim que suas pesquisas forem concluídas.
● CAIC e Congresso da Famerp

-O tema geral do congresso será Saúde Mental. A primeira palestra será prevenção de
suicídios. Os temas abordados no congresso como um todo serão mais sociais e menos
específicos, como solicitado pela coordenação.
-Em agosto haverá abertura de inscrições para submissão de trabalhos.
-3 projetos para aprovação de pós-doutorado.
-Processo seletivo bolsas CNPq e Famerp/Funfarme.
-106 trabalhos submetidos.
-As eleições da Câmara de pesquisa ocorrerá junto com as eleições do Conselho departamental
no final de junho.
b. I Congresso Acadêmico de Ciências da Saúde
● Houve reunião de Comissão no dia 10/05. Foram decididos temas das
palestras e oficinas, locais de pedido de patrocínio e a realização de um edital
de parceria com faculdades da região.
4. Clev:
SEM REPASSES
5. Comunicações:
SEM REPASSES
6. Educação:
a. CPEM: dia 21/05, às 12h haverá reunião entre docentes, o CAEZ e os discentes
que foram ao Congresso Paulista de Educação Médica 2018, em Campinas.
Nela serão discutidos temas relevantes e pautas que o congresso trouxe.
7. Extensão:
a. Houve uma reunião no dia 09/05 na Fundação Casa de Mirassol. A
coordenação de extensão e a professora Rosana estiveram presentes. O
objetivo foi acertar definitivamente os documentos pendentes. A
coordenação, desde então, aguarda devolutiva por parte da Só Por Hoje a
respeito da previsão de retorno do projeto.
b. Houve encontro do Pescar, às 13 h, e do Cria Vida, às 15:30, no dia 11/05. Os
temas foram Opressões e Contracepção e Gravidez indesejada,
respectivamente.
c. Houve capacitação para o segundo encontro do primeiro ciclo do Projeto Cria
Vida no dia 15/05, às 13 h, sobre o tema "Sexualidade".
8. Externas:
a. Foi feita mais uma inscrição em bloco (10 inscrições) para o EREM Curitiba pelo
CAEZ. No total estamos com 45 inscrições da Famerp para o EREM.
b. Foi organizado o espaço do Pré EREM que irá acontecer sexta às 14h. Foi
decidido que nele será utilizada a metodologia de ciranda para torná-lo mais
ativo.
c. Na quinta feira será realizada mais uma venda de alimentos no Protocolo
Antigo, atual sede do CAEZ. Dessa vez serão feitas lasanha vegetariana, torta
de legumes com queijo e comprado sorvete para sobremesa.
9. Financeiro:
SEM REPASSES

10. Geral:
a. Houve no dia 9 de Maio de 2018, a partir das 12 horas, no Anfiteatro Fleury,
Assembleia para aprovação do novo estatuto do CAEZ. O quórum foi alcançado
e a ata, bem como o novo modelo, amplamente difundidos para alunos da
FAMERP. Uma cópia do documento foi deixada com a AAAEZ e outra com a
IFMSA. O documento será registrado em cartório ainda nesta semana.
b. Congregação: houve na segunda-feira, 14 de Maio de 2018, às 7 horas e 30
minutos, no ACRA, reunião da Congregação e Conselho Departamental. Em
primeiro momento, foi feito parecer da Diretoria em relação ao andamento da
Comissão de Sindicância, no planejamento de alterar o regimento no que diz
respeito a Regime Domiciliar e nas investigações do Ministério Público
envolvendo a FAMERP e o sistema de cotas, PIMESP. O Diretor Geral, Dr.
Dulcimar Donizeti, antes de inserir a pauta oficial do concurso para docentes,
esclareceu que a faculdade está tomando todas medidas jurídicas de forma
prudente, para que o processo ocorra da melhor forma possível. As
penalidades de advertência e suspensão poderão ser decididas em Conselho
Departamental, e no caso de possível expulsão do aluno do Terceiro Ano, a
convocação, segundo normas regimentais, deverá ser feita pelo próprio
Diretor Geral da FAMERP. O aluno terá direito de defesa - individual ou a partir
de advogado - a partir de qualquer medida administrativa tomada. O Diretor
comentou ainda, que dois alunos da FAMERP estão sendo investigados pelo
acesso às cotas, e que o edital passará por transformações no que diz respeito
ao local de Ensino Público (edital atual se omite em relação a ingressantes que
cursam no exterior). Ademais, foi sugerida a iniciativa de instalar uma
comissão interna, com autonomia, para regulamentar o ingresso de cotistas no
vestibular da instituição. Livre-docência: as normas para livre docência foram
aprovadas, sendo que a avaliação pode ser feita por docentes formados na
FAMERP ou não, e o presidente não necessariamente precisa ser FAMERP, mas
precisa ser da área de atuação pleiteada. Convênio: foi aprovado convênio
com a Faculdade de Medicina de Jundiaí para pesquisa e ensino.
11. Sociocultural:
a. Comissão do Corredor Cultural: quatro alunos da Enfermagem, três da
psicologia e três da Medicina, estando os dois coordenadores do Sociocultural
presentes. Ocorrerá uma reunião no dia 21 de Maio de 2018, às 12 horas.
Pautas

CLEV:
1. Debate sobre os editais: 1) alterar espaço de acúmulo do dia 19 para dia 26 de Junho e
realizar o debate no dia 19 de Junho: venceu por contraste. 2) Continuar espaço de acúmulo
no dia 19 e pauta da Clev no dia 26. 3) Abstenções.

GERAL:

1. Jaleco do CAEZ: divulgado nos grupos do CAEZ. Pagamento da metade do valor (R$32,50)
adiantado e a outra metade na retirada.
2. Remanejamento interno da gestão: foi decidido que os coordenadores do Sociocultural,
André e Caroline, vão assumir a pasta de patrimônio.

