Reunião Ordinária –21/11/2017
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Foi feita divulgação para renovação/aluguel/desocupação dos armários para o
o primeiro semestre de 2018
b. Caixas estão sendo providenciadas para esvaziar a salinha (arquivo), escalas
serão feitas para toda gestão ajudar a terminar essa mudança e para não
sobrecarregar ninguém
c. Um dos locatários do caez, seu arlindo, teve um infarto mas já passa bem
2. Assistência estudantil:
a. No dia 18/11, houve reunião com o Diretor Dulcimar. Nela, o diretor afirmou
que solicitou ao Estado verbas maiores para orçamento da faculdade,
incluindo um valor destinado à assistência estudantil. Junto ao deputado
Bolsone, o diretor Dulcimar expôs as dificuldades que os alunos têm em
manter-se na faculdade, os quais podem, inclusive, desenvolver distúrbios
psicológicos em decorrência da situação financeira familiar.
3. Científico:
a. Câmara de Extensão
A reunião da câmara de extensão, anteriormente cancelada, foi remarcada para o dia
23/Nov.
b. Câmara de Pesquisa
Haverá reunião da câmara de pesquisa do dia 29/Nov.
c. COLIG
Ligas com pendências: Liga Nova de Nefrologia (carta de ciência do departamento).
As outras ligas que estavam com pendências anteriormente já entregaram os
documento necessários para certificação
4. Clev:
a. Foi feito um grupo de whatsapp com todas as CLEVs da Regional SUL-2, para
organização, divulgação de informações e retiradas de dúvidas. Todos os
coordenadores da CLEV Famerp estão no grupo.
5. Comunicações:
a. Foi feita a arte e foi criado o evento no Facebook para o espaço realizado pela
Externas no dia 23/11, Roda de conversa: Racismo na Universidade.
b. A arte de divulgação da reunião extraordinária do estauto já está pronta e
será postada sexta após confirmação da data.

6. Educação:
a. TT (temas transversais) quarto ano: nesta terça-feira, 21/11, houve uma
reunião a respeito da organização dos Temas Transversais (TT) realizados para
o quarto ano com os representantes das turmas 47 e 48 (Bruna Francischini e
Ana Paula Lopes), docentes (ex: Alba Lima, Sérgio Brienze) e coordenadores de
Educação Médica do CAEZ (Gabriel Diniz, Rafael Nicaretta e Alexandre
Mendonça).
Os Temas Transversais atualmente não constam no currículo de fato, porém sua
presença é creditada em na disciplina de Clínica e a nota contribui para a ATC
(mudanças para a questão da presença foram propostas, como diluí-la em mais
matérias). Nos TTs há discussões de casos clínicos, resolução de questões referentes
ao tema e, eventualmente, aula expositiva de um tema que abrange diversas
disciplinas e tem a proposta de ser uma metodologia ativa, em que o aluno trabalha
em equipe para resolver os problemas propostos.
Ademais, também se discutiu se os grupos seriam fixos (e de que maneira, ordem
alfabética, afinidade) ou sorteados a cada TT.
Ficou decidido que se montará uma mini comissão para decidir pormenores do TT,
com as representantes de sala citadas e docentes.
b. Conselho Municipal de Saúde de Rio Preto: o Conselho, em reunião ordinária
no dia 14/11, apresentou como uma das pautas a Residência Multiprofissional,
levantada pelo Dr. Jorge Fares. O programa de residência multiprofissional,
deliberado em março de 2016, não permitia que preceptoria fosse realizada
em horário de expediente e os profissionais deveriam ser contratados pelas
instituições de ensino. A revisão desse posicionamento, da abertura de novas
vagas e continuidade do programa foi discutida. Colocou-se, assim, em pauta,
a revogação da parte final do Termo de Deliberação nº18/2016, retificando a
parte que proíbe o exercício da preceptoria em horários durante o exercício do
serviço. Foi deliberado que o Programa de Preceptoria dos cursos de
graduação em saúde e de residência na Rede Municipal de Saúde está
aprovado, com a observação de que os preceptores devem ser
preferencialmente os profissionais da rede pública municipal.
c. CREMEGO - Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás: ainda nesse
ano, o Cremego irá aplicar uma prova no estado aos moldes do Exame do
Cremesp. Os recém-formados poderão fazer a prova no dia 16 de dezembro.
Além de São Paulo e agora Goiás, o Paraná (CRMPR) é o outro estado que
também realiza uma avaliação anual;
d. Câmara da Graduação: haverá reunião no dia 22/11 às 7h15;
e. Reunião 4º ano: haverá reunião no dia 22/11 às 10h30
7. Extensão:
a. No dia 22/11 as 14h será feita uma reunião com a professora Rosana e os
Coordenadores da Extensão do CAEZ para um repasse do EME desse ano
b. Foi recebido o email de confirmação da entrega do Projeto inicial da Fundação
CASA pela Edna, coordenadora do projeto Só por Hoje
c. Pretende-se marcar em dezembro um encontro na Fundação CASA com os
alunos da Fundação, abordando o assunto de DST's, a pedido da Edna. Nesse
encontro o questionários com os possíveis temas para o projeto do ano q vem
será passado aos alunos

d. Os documentos referentes às capacitações do EME dos anos 2016 e 2017
foram reunidos e organizados no drive
8. Externas:
a. Ocorreu o MiniErem Barretos no dia 15/11 com a presença da delegação da
famerp composta por 11 coordenadores do CAEZ.
b. Foi criado um grupo com todas as faculdades do oeste paulista para facilitar a
comunicação.
c. Foi autorizado o financiamento das inscrições dos 5 delegados da famerp para
o COBREM pela FAEPE. Foi entregue hoje um oficio ajustando o valor das
inscrições que estão agora no segundo lote (R$ 220,00)
9. Financeiro:
a. SEM REPASSES
10. Geral:
a. Reunião com AAAEZ referente a sociedade e ocorrido na Casinha: na quinta-feira, dia
16 de Novembro de 2017 foi realizada reunião com os membros da AAAEZ para decidir
os termos da sociedade CAEZ/AAAEZ 2018. As duas instituições foram a favor de
manter a sociedade e combinaram de passar em reunião para decidir os termos. Serão
firmados em documento os termos e assinado posteriormente. O CAEZ demonstrou
insatisfação diante do ocorrido na Casinha durante a abertura do barril da
quadragésima sexta turma: membros da gestão da AAAEZ apoiaram o ato de
vandalismo, que inclusive foi um ato contra o próprio patrimônio da Atlética, que
utiliza uma das salas da Casinha.
b. Reunião com Diretoria Geral: no dia 18 de Novembro de 2017, foi realizada reunião
com o Diretor Dr. Dulcimar. A pauta da reunião foi o que será feito com os
responsáveis pelo ato de vandalismo na Casinha. O CAEZ ressaltou que apesar de ter
opinião, é função da Diretoria atribuir qualquer punição. O Diretor da FAMERP acredita
que as medidas necessárias já foram tomadas e foi contra eventuais punições e que os
alunos pintassem a parede da Casinha.
c. Ocorrerá a primeira reunião com os CAs da FAMERP, no dia 22 de Novembro de 2017,
às 18 horas em local a definir. Estarão presentes 6 coordenadores de cada CA.

11. Sociocultural:
a.
A diretora, Márcia, do Teatro Municipal Humberto Sinibaldi Neto não retornou nosso
email confirmando a reunião com os artistas da região, por isso não fomos.
b.
Entramos em contato com o sesi rio preto no dia 20/11, pedindo maiores informações
para a elaboração do nosso calendário cultural mensal. Eles responderam no dia 21/11,
mandando a página do calendário deles que está contida no próprio site.

Pautas

Administrativo e de Patrimônio
-

posicionamento do Dulcimar sobre a decisão do caez de pedir aos envolvidos no ato de
vandalismo pintarem a parede

Propostas:
-divulgar para o diário da região o caso de forma anônima (não sustentada)

-continuar exigindo do Dulcimar presença para falar contra o trote, alertando sobre as
punições em qualquer caso de trote para todas as turmas e não somente para o primeiro ano
(aprovada por consenso)
-pedir para a diretoria soltar uma nota oficial elucidando sobre o ocorrido com
posicionamento, ressaltando que existem punições regimentais (citando-as) (aprovada por
consenso)
-pedir para que seja divulgado publicamente que existe uma carta de desculpas dos envolvidos
disponível com a Vera, e que essa carta seja de livre acesso aos alunos ainda que não publicada
(aprovada por contraste)
-postar uma nota de posicionamento do caez contra o posicionamento da diretoria de total
impunidade, caso numa segunda tentativa de conversa com o Dulcimar nada de diferente seja
resolvido (aprovado por consenso)
-pedir da diretoria um documento oficial que estabeleça que qualquer caso recorrente como
este, haverá punição, entre elas punição coletiva para a turma dos envolvidos ( n
 ão
sustentada)
-pedir notas de apoio para outras instituições em relação a luta contra qualquer tipo de
opressão para dar visibilidade ao ocorrido (aprovada por consenso)
-orientar o Dulcimar que existem opções de punições no regimento (aprovada por consenso)
Assistência estudantil
-

Semana de Recepção

vai ser mantida mesmo com poucas listas, entretanto alguns espaços serão realocados para
semanas posteriores para as listas futuras
Comunicações
-

Posicionamento CAEZ/membros do CAEZ nas redes sociais.

propostas
-não responder nenhum tipo de comentário como CAEZ:
a favor: 5
contra: 15
abstenções: 7
-selecionar e responder apenas os comentários que questionem posicionamentos do CAEZ e
responder como CAEZ com aprovação da gestão (aprovado por contraste)

Geral

-

Sociedade CAEZ/AAAEZ e produtos do CAEZ

proposta:
ter em documento alguns termos:
-caez receber ⅓ dos associados
-caez ajudar na divulgação da sociedade
-caez se disponibilizar a procurar patrocínio e partilhar os lucros dos patrocínios
-ter ou não o moletom com venda aberta como produto da gestão (votação)
ter moletom:
a favor:15 (aprovado)
contra: 1
abstenção: 12
ser aberto para a faculdade sem número máximo: 0
ser fechado para a gestão, dino e quem frequenta (divulgado em reunião): 6
ser fechado para gestão: 2
ser aberto com número máximo (sem divulgação) : 11 (aprovado)
abstenção: 7
-caso o acordo não seja aceita devido ao moletom, a gestão aceita que o moletom seja
fechado apenas para a gestão ( aprovado por consenso)
Homenagem Turma XLV (colação de branco)
orçamento e confecção da caneca até o final do ano (julia, gabriel e joão)
-

Última reunião ordinária do ano.

proposta: não vai ter reunião dia 5/12 (aprovado por consenso)

