Reunião Ordinária –20/02/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. foi doado um sofá para CA pela ex-aluna mayume da 45.
b. um residente também se ofereceu para doar um sofá ao CA e entrará contato.
c. a mesa de pebolim está no protocolo para uso dos alunos.
2. Assistência estudantil:
a. A reunião com o Diretor Dulcimar e com o Dr. Jorge Fares referente ao Plano
de Alimentação ocorrerá no dia 21/02, quarta-feira, às 11h, e contará com a
presença dos coordenadores da Assistência Estudantil dos três Centros
Acadêmicos da faculdade.
3. Científico:
a. Colig:
- Reunião com os representantes do COLIG dos 3 centros acadêmicos no dia
21/02 ao 12h.
- Foi divulgado nos grupos da faculdade a primeira reunião do COLIG com
capacitação obrigatória para os coordenadores das ligas de 2018, 28/02 às
14h.
- Foi divulgado nos grupos do COLIG 2017 e 2018 as avaliações feitas pelos
membros das ligas em 2017.
- Os documentos necessários para a oficialização das ligas acadêmicas foram
postados no grupo do facebook "Colig 2018", o prazo de entrega é até 15/03.
b. Diretoria de Pesquisa:
- Reunião da Câmara de Pesquisa no dia 21/02 às 11h.

4. Clev:
a. Na última quinta-feira, 15 de fevereiro, foi liberado o edital de seleção para os
novos Estágios Nacionais em Medicina da Família e Comunidade. Essa nova
modalidade de intercâmbio surgiu de uma parceria da DENEM com a ALASF
(Associação de Ligas Acadêmicas de Saúde da Família) e com SBMFC
(Sociedade Brasileira de Medicina da Família e Comunidade).
Nesse edital, poderão participar alunos de medicina que estejam cursando
entre o quinto período (terceiro ano) e o décimo segundo período (sexto ano).
A seleção dos intercambistas será feita por pontuação assim como nos demais
editais de intercâmbios da CLEV.
O estágio tem duração de 2 a 4 semanas e o valor das inscrições é de R$ 20,00
a ser pago para a CLEV e R$80,00 a ser pago para DENEM em duas parcelas de
acordo com a confirmação do estágio. Por fim, as inscrições se encerram dia
09 de março às 23h59.
5. Comunicações:
a. Foram feitas as artes da reunião do COLIG, reunião do estatuto

b. Teve reunião sobre as datas de divulgação do WS
6. Educação:
a. FH: o novo docente responsável pela matéria se reunirá dia 21/02 com os
coordenadores de educação médica do CAEZ para apresentar o planejamento
da disciplina
b. Quarto ano: ficou decidido, para o próximo quarto ano, a aglomeração de
diversas matérias em blocos. Por exemplo: Clínica (ex: nefrologia,
endocrinologia...), Cirurgia (urologia...). Isso permitirá maior flexibilidade aos
docentes quanto a carga horária e evitará a repetição do ensino de alguns
assuntos por parte da docência, que trabalhará mais interdiciplinarmente.
Ainda não foram divulgados planejamentos dessas "submatérias".
c. Fórum de humanidades: Ainda essa semana será marcada uma reunião com
docentes, CAEZ, CAERP, CAPSI e representantes discentes de cada sala dos três
cursos, a fim de discutir o cronograma do fórum de humanidades este ano,
que será voltado mais para a área da saúde em vez de humanidades em geral
como nos anos anteriores.
d. CPEM: a FAMERP/FUNFARME liberará duas vans ou um microônibus para os
docentes e discentes mediante encaminhamento de ofício.
e. COAPES: a diretoria de ensino acredita que o contrato não terá resultado a
curto prazo por enquanto. Além disso, ainda afirma que é responsabilidade da
diretoria geral a inserção na discussão.
f. DP: O diretor geral da Famerp, Dr Dulcimar encaminhou a mudança no
regimento e aguarda aprovação oficial.
7. Extensão:
a. Houve reunião com a Erika, representante do pescar na alarme. Ficou decidido
que o projeto ocorrerá de sexta-feira a cada 15 dias, abordando assuntos
sociais com ênfase na saúde
b. Ocorrerá no dia 28/02 uma capacitação geral dos interessados em participar
de algum projeto de extensão. A professora Jaqueline ira falar com os alunos
sobre a abordagem as populações alvo dos projetos
c. Dia 23/02 haverá reunião entre coordenação para determinar quais dias serão
destinados a capacitação e o cronograma dos projetos Aurora (CASA) e pescar
d. Dia 08/02, na semana de recepção, houve apresentação aos calouros sobre oq
é extensão e quais projetos o caez possui. Além disso foi feita uma dinâmica
que simula um encontro feito na extensão.
e. Não houve reunião com a fundação CASA no dia 16/02 por indisponibilidade
da fundação. Pamela, nosso contato na fundação, disse que não haverá
problemas no andamento do projeto mesmo assim.
f. Por decisão da coordenação, ficou decidido que o projeto na fundação CASA
terá o nome de Projeto Aurora
8. Externas:
a. foi encaminhada para a secreária Vera uma lista de empresas para ela realizar
a cotação de transporte para o EREM Curitiba 2018. A coordenação está
pensando em formas para baratear o transporte para os estudantes.
b. Foi liberada a programação e inscrição da RR que irá acontecer nos dias 02,03
e 04 em São Paulo. Os preços para inscrição são: 35 reais com programação e

alimentação ou 05 reais só programação. Além disso está disponível uma
consulta pública para temas, palestrantes e sugestões gerais para a construção
do EREM.
c. No dia 16 de fevereiro foi postada pelo DACV (Diretório Acadêmico da
Faminas) uma nota sobre o falecimento de um estudante do curso de
medicina da faculdade de Minas devido a suicídio. Na mesma instituição em
novembro do ano passado ocorreram dois suicídios e outras duas tentativas de
alunos da medicina. Poucas informações sobre esse novo caso foram
divulgadas.
d. Devido a noticia da Faminas, o Centro Acadêmico da Faceres entrou em
contato com a coordenação propondo a realização de um
evento/palestra/espaço sobre Saúde Mental do estudante de medicina em
conjunto com o CAEZ e o centro acadêmico da Unilago. Caso tenhamos
interesse seria criada uma comissão com representantes dos três CAs para
pensar na realização do evento;
9. Financeiro:
a. o Patrocínio pedido ao HB referente ao sambaralho, no valor de R$1000,00, foi
negado e foram dados apenas R$500,00. O coordenador financeiro tentará
recorrer e angariar pelo menos R$800,00.
b. O Patrocínio para o evento de IC pedido ao CREMESP foi negado por razões
burocráticas internas (segundo a diretoria, "por falta de previsão legal, por
sermos uma autarquia Federal, estamos impossibilitados de efetuar
patrocínios").

10. Geral:
a. Haverá assembléia para modificação do estatuto no dia 22 de Fevereiro, às 12
horas, na sala 2 do Fleury.
b. O contrato da sociedade AAAEZ/CAEZ foi assinado hoje, no dia 20 de Fevereiro
de 2018.

11. Sociocultural:
a. Contrato de 950,00 reais com DJ para o sambaralho foi assinado dia 19/02.

Pautas
CLEV:
1. Data para evento CLEV/ Intercâmbios: marcada para 03/05 às 20h30min (APROVADO
POR CONSENSO)
GERAL:
1. Comissão Evento 50 anos: Larissa, Gabriel S., Alexandre, Júlia, Guilherme e Yuriki
2. Espaços de acúmulo.
Café filosófico: Gabriel e Andressa
Fraude nas cotas: Larissa, Beatriz E, Lara Brito
Saúde pública e SUS: Andressa e Júlia

Mercantilização da saúde: Rafael,

