Reunião Ordinária –17/04/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Os sofás e poltronas reformadas chegaram dia 09/04.
b. A engenheira Maria José não respondeu mensagens nas últimas 3 semanas
consecutivas sobre o andamento da reforma e sobre agendar um dia para
visita.
2. Assistência estudantil:
a. Ambulatório da psiquiatria: O prof. Nelson apontou a alta demanda dos alunos
por atendimento psiquiátrico e a incapacidade do sistema de suportar todo
mundo de forma eficiente, no entanto afirmou que todas as necessidades
psiquiátricas de emergência que chegaram ao SOPPA foram atendidas. O
professor tem a proposta de trazer psiquiatras de volta ao serviço do SOPPA,
porém encontra dificuldade de encontrar preceptoria.
b. No dia 10/04 houve reunião com o prof. Nelson sobre os novos planos do
SOPPA de 2018 que incluem, em linhas gerais, ampliação do serviço, criação de
novas modalidades de atendimento, criação de eventos, cursos, grupos
reflexivos etc. Foi apontada também a redução de profissionais para o
atendimento e a possibilidade de pedir mais psicólogos para a diretoria,
devido o aumento da demanda por parte dos alunos e funcionários. A ideia do
Nelson é integrar os novos planos do SOPPA com as instituições da faculdade,
alunos, professores e diretoria para resolver as questões de caráter psicológico
e psiquiátrico da comunidade acadêmica, desde os atendimentos em si até,
por exemplo, a forma que os calouros são abordados pelos veteranos para
participar das atividades da faculdade. O plano do SOPPA será divulgado pela
coordenação
3. Científico:
a. Colig:
No dia 12/04 foi feita uma reunião entre os coordenadores da LO-CCP e o
científico para tentar melhorar o plano de extensão da liga. Foram sugeridas
propostas e os coordenadores vão averiguar a possibilidade de realização.
As ligas foram oficializadas no protocolo, com exceção da liga de infectologia e
da liga de gestão em saúde que apresentaram problemas no plano de
oficialização.
b. Reunião de Comissão do Congresso de Saúde
Realizada no dia 17/04: foram decididos os dias, nome e formato do evento.
4. Clev:
a. NBC 2 2018:
No dia 15 de abril, domingo, foi liberado o segundo edital Núcleo Brasil-Cuba,
edição Cubana, 2018. As inscrições vão até sábado dia 21 de abril.
b. CEV:

Ontem, dia 17 de abril, a coordenadora Camila da CLEV Famerp, foi
selecionada pro cargo de Rede de ajuda da Coordenação de Estágios e
Vivências da DENEM, na função de SCOPE IN.
5. Comunicações:
SEM REPASSES
6. Educação:
a. Reunião 4º ano de 2019
Foi realizada reunião sobre o próximo quarto ano de acordo com nova matriz
curricular (2014). A coordenadora de curso, Alba Lima, afirmou que na prática
os alunos terão todas as disciplinas, até aquelas que foram retiradas da matriz.
Uma solução proposta foi a reestruturação das ementas das disciplinas
existentes que passariam a contemplar as disciplinas eliminadas. Alguns
docentes se mostraram contrários à essa decisão.
A coordenadora criticou a mudança ser feita sem um estudo prévio.
A coordenação continuará cobrando a diretoria de ensino para maiores
esclarecimentos.
b. Fórum de humanidades: última reunião foi realizada no dia 16/04 e as funções
foram divididas entre os monitores.
c. Evento Medicina Legal - mesa CREMESP (O que o CREMESP pode fazer por
você?): o médico Lavínio, presidente do CREMESP, apresentou uma palestra
sobre a ética médica, atuação junto a sindicatos, avaliação de OSs, avaliação
de gestão de hospitais, além de falar sobre o exame obrigatório para as escolas
no final do curso de medicina. Existem dois projetos de lei que tramitam no
Senado, sendo o primeiro e principal tornar o exame de final de curso
obrigatório em todo país para que o médico tenha o direito de atuar. O
segundo projeto é sobre avaliações não obrigatórias nos segundo e quarto
anos. Respondendo a perguntas do CAEZ, primeiramente, o presidente afirma
que existe a ideia de avaliação das escolas e dos estudantes separadamente.
Entretanto, não se aprofundou em como isso se dará, focando em defender-se
dos argumentos de que uma avaliação final seria punitiva. Afirmou que para
isso o segundo projeto foi criado, pois esse garantiria que a falha do estudante
fosse identificada durante a graduação e corrigida até o momento final da
última avaliação no sexto ano. Ademais, garantiu que o ensino da instituição
não se voltaria para a resolução da prova porque é uma prova que não cobrará
determinadas especialidades, e sim o que um médico deverá saber para atuar.
Dessa forma, o estudante que deseja cursar Psiquiatria, por exemplo, não
poderia focar sua graduação apenas nessa área e negligenciar outras e
formar-se mesmo assim, devendo ter certo domínio sobre as outras áreas para
poder se formar. Falou também, após outra pergunta, que são válidas as
críticas que afirmam que na prova existem questões específicas demais, que
não servem para um médico generalista, e isso está sendo estudado. Quinta
feira, dia 19/04, a Caravana Exame do CREMESP irá estar na praça de Rio Preto
colhendo assinaturas para o abaixo assinado da obrigatoriedade da prova.
Outro ponto que o presidente levantou foi sobre o Inep não querer a

responsabilidade de fazer o exame do Revalida, e o CREMESP tem intenção de
assumir a prova, sendo mais um dos eixos de avaliação do Conselho;
7. Extensão:
a. Foi realizada uma reunião com o diretor geral da faculdade, Dulcimar, para, a
pedido da diretoria da Fundação CASA, pedir a Ata de Eleição e Posse da atual
diretoria da faculdade, a fim de ser entregue a Fundação e podermos retornar
com os encontros do projeto Aurora. No entanto, ao ter conhecimento de que
o projeto era realizado nesse local, a diretoria da faculdade pediu que fosse
convocada uma reunião entre a diretoria, os coordenadores de extensão do
CAEZ e a professora Rosana, a fim de maiores esclarecimentos sobre o projeto.
O e-mail com pedido de reunião para sexta feira, dia 20, foi enviado a diretoria
e estamos aguardando resposta.
b. Houve encontro do Pescar na sexta feira, dia 13/04, com o tema "Drogas lícitas
e ilícitas".
c. Foram protocolados os anexos 02 dos ciclos 01 e 02 do Cria Vida e do ciclo 01
do Pescar.
8. Externas:
a.
Foi realizada uma reunião com o Danilo sobre o ônibus do EREM, foi
oferecido um desconto de 100 reais no ônibus e ele ficou de mandar opções
de ônibus maiores.
b. Foi iniciada a arrecadação de verba para o EREM pelo livro ouro e doações de
dinos. Além disso foi realizada uma inscrição em bloco com 23 pessoas, todas
devem efetuar o pagamento das inscrições na vera até sexta feira.
c. Foi feita a divisão da gestão para ajudar nas vendas dos alimentos pro EREM
da próxima segunda-feira.
9. Financeiro:
a. O dinheiro das inscrições em bloco do EREM, R$ 2070,00, foi sacado para ser
depositado hoje. Porém, devido a problemas de autenticação/verificação da
conta de destino, o dinheiro não pôde ser depositado.
b. O ofício com todos os patrocínios a serem pedidos para o HB foi levado à
secretaria da FUNFARME hoje de manhã. Aguarda-se resposta da Fundação.

10. Geral:
a. Na quarta-feira, dia 11 de Abril de 2018, houve uma série de reuniões junto à
Diretoria Geral para tratar dos assuntos envolvendo a prisão em flagrante do
aluno do terceiro ano, que apresentou episódios reincidentes de assédio. Foi
postada nota na página do CAEZ do Facebook, bem como divulgada
amplamente nos grupos de WhatsApp da FAMERP a posição do CAEZ e da
Diretoria em relação aos fatos ocorridos, bem como uma cópia digital do ofício
de instauração da Comissão de Sindicância, formada pelo Diretor
Administrativo Dr. José Luis Esteves Francisco e a advogada Kenia. Os
depoimentos estão sendo colhidos desde sábado (14/04/2018) e a convocação
oficial foi feita para todos os alunos da Quadrigésima Nona Turma. Até o final
deste semana todos alunos, incluindo os de outras turmas e cursos, serão
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c.

d.
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ouvidos, para atender aos prazos da comissão e dar seguimento à seja qual for
a decisão administrativa da FAMERP.
Em nova reunião, na segunda-feira, dia 16 de Abril de 2018, juntamente com
Dr. Jorge Fares e outros diretores, o Diretor Geral da FAMERP, Dr. Dulcimar
Donizeti, convocou representantes de todas as classes de todos os cursos,
juntamente com representantes dos Centros Acadêmicos, para elucidar acerca
das próximas etapas da instalação da Comissão de Sindicância. Em reunião, a
Diretoria afirmou ter como fundamento o fato de que o aluno é incapaz de
continuar no curso de Medicina, bem como de obter diploma de graduação na
área médica, porém não consta como posicionamento oficial da instituição até
o momento, que será emitido após a finalização do processo da Comissão.
Houve no dia 16 de Abril de 2018 a abertura do evento de comemoração dos
50 anos da FAMERP. Na mesa de abertura estavam presentes o Diretor Geral
Dr. Dulcimar Donizeti, bem como ex-diretores, o secretário da saúde de Rio
Preto, o atual prefeito e o Diretor Executivo da FUNFARME. No seguimento
teve palestra do ex-aluno da FAMERP Augusto Cury, com tema ‘’Gestão de
Emoções para a Formação de Mentes Brilhantes’’. A continuidade do evento
se dará com o Fórum de Humanidades, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de Abril
de 2018, contando como participação para as disciplinas do eixo de
Humanidades.
A versão final corrigida do Estatuto está disponível no grupo da Gestão do
Facebook e deverá ser conferida pelos coordenadores.
A Congregação que ocorreria no dia 18 de Abril de 2018 foi cancelada
novamente.
Junto ao Engenheiro Elétrico da FUNFARME, Abílio, a coordenação resolveu as
pendências na CPFL para o religamento da energia na sede do CAEZ, que se
encontra com prazo atrasado para entrega, devido a intercorrências da
reforma.
Houve reunião com a UJC e foi colocado o posicionamento do CAEZ sobre não
se envolver e divulgar o curso.

11. Sociocultural:
h. Sambaralho aconteceu no dia 13/04 sem nenhum episódio problemático. O
cheque caução da locação da ARESP foi devolvido hoje (17/04).
i. Revistas com a programação de abril do SESC Rio Preto estão disponíveis no
Protocolo Antigo.

Pautas
Externas:
1. patrocínio sindicato
2. ônibus erem
Geral:
1. Mudança de data de reunião ordinária:
reunião do dia 14/08 para o dia 13/08 22h. APROVADO POR CONSENSO

