Reunião Ordinária – 22/03/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. O orçamento final da reforma dos sofás ficou em R$1350,00. O Seu Sebastião
irá pegar os sofás amanhã (23/03) e devolverá na segunda-feira dia 02/04. O
pagamento será feito a vista em dinheiro. O dinheiro já foi sacado pelo
coordenador financeiro e encontra-se com a Vera.
b. A visita à casinha prevista para o final desta semana ainda não foi agendado. A
engenheira Maria José foi questionada hoje mas ainda não respondeu.
2. Assistência estudantil:
a. No dia 16/03 houve reunião com coordenadores de Assistência Estudantil dos
três centros acadêmicos da FAMERP. Nela, foi pontuada o pedido do Diretor
Jorge Fares em realizar uma reunião para discutir a alimentação no refeitório
do Hospital de Base, e quais medidas iríamos tomar para acumular material
para a reunião. Foi decidido que seriam colados abaixo assinados em vários
pontos da faculdade, para confirmar a demanda por uma refeição mais
acessível. Além disso, foi proposta a criação de um docs para recolher dados
socioeconômicos e as opiniões dos alunos acerca da alimentação na faculdade
de um e-mail para acesso dos três centros acadêmicos:
assisfamerp@gmail.com. Pontuou-se, também, a necessidade de discutir a
saúde mental dos estudantes, e a proposta foi bem vista e postergada devido à
necessidade de trabalhar a questão da alimentação durante as próximas
semanas.
b. No dia 20/03 foram distribuídos abaixo-assinados a favor da redução do preço
da alimentação no refeitório do Hospital de base nos pavilhões fleury e Mário
covas, na sede do CAEZ e na sede do CaPsi. No dia 22/03 aconteceu a reunião
do CAERP e, depois dela, outra abaixo-assinado será colocada na sua sede.
c. Foi divulgado na página do CAEZ no Facebook os pontos de distribuição dos
abaixo-assinados, junto com a divulgação de um docs. Foram coletadas 141
respostas até o momento.
3. Científico:
a. Os documentos pendentes das ligas serão aceitos somente até o dia 23/03.
Nessa mesma data os documentos serão protocolados.
b. 2 ligas estão com a documentação pendente: Liga de Clínica e LDCCP
4. Clev:
a. Foi liberado o edital de vagas inclusivas para as vagas remanescentes
SCOPE/SCORE. Ao todo são 10 vagas disponíveis.
5. Comunicações:
SEM REPASSES
6. Educação:

a. OSCE: dia 21/03 foi realizada uma reunião sobre a realização do primeiro OSCE
para o sexto ano (turma 46) da famerp, que ocorrerá dia 20/04. Mudanças na
aplicação estão em discussão, como a diluição de Saúde Coletiva em outras
estações. Contudo, o esquema de aplicação será mantido.
Ademais, um dos integrantes dessa comissão, Vitor Kokada do Núcleo
Pedagógico (NuPe), pediu afastamento, o que demandará sua substituição.
b. PPGS: no dia 22/03, o professor de Políticas Públicas e Gestão em Saúde, Prof.
Cacau Lopes, anunciou a suspensão das atividades desta matéria, sem prazo
para retomada. Durante a curta conversa com a turma, leu um trecho do
Código de Ética Médica e fez uma breve apresentação de slides em que expôs
um aluno da turma, cujo nome constava na lista de presença, mas não estava
presente na aula e lhe havia mandado um email justificando sua falta por
questões de saúde. Imediatamente, representantes de sala e coordenadores
do CAEZ foram pedir um posicionamento da coordenadora de curso de
medicina Alba Lima e o diretor de ensino da famerp Sérgio Brienze, que se
reunirão com o docente Cacau na próxima semana.
7. Extensão:
a. Houve capacitação do projeto Aurora sobre o tema Religião e Intolerância. No
entanto, o encontro do dia 23/03 não ocorrerá devido problemas com a
documentação do projeto. Segundo Jessé, representante da Fundação CASA,
não foi entregue o ofício assinado por um coordenador da extensão do CAEZ,
assim os encontros foram suspensos até que a documentação seja entregue.
b. Houve reunião com a coordenadora do Arprom, Maria Fernanda, para acertar
os detalhes do projeto Cria Vida em 2018. Ficou decidido que, como no ano
passado, serão realizados dois ciclos do projeto. O primeiro ocorrerá em maio
(dias 11,18 e 25) e o segundo em agosto (dias 10, 17 e 24). Os encontros serão
realizados às sextas-feiras, das 15:30 às 16:50. Os temas abordados serão:
Contracepção e Gravidez indesejada (enfatizando a questão da pílula do dia
seguinte e do planejamento familiar); sexualidade; e saúde mental, nessa
ordem. Em cada ciclo, haverá 15 participantes, dentre os quais, dois
coordenadores de extensão. A seleção também ocorrerá mediante sorteio dos
inscritos no projeto.
8. Externas:
a. UEMG: Estudantes da medicina da universidade estadual de Minas Gerais
paralisaram suas atividades no dia 22 de março e organizaram uma
manifestação que se dirigiu à câmara municipal de Passos. A movimentação
tem como motivação a precarização da educação médica, pois os estudantes
não estão tendo matérias curriculares por falta de docentes, ocorrem muitos
cortes de funcionários e docentes e o NDE da faculdade foi desfeito.
b. Curso sobre golpe de 2016: Unb, Unicamp, UFBA, Ufam, UEPB e UEL
confirmaram que farão atividades especiais críticas ao impeachment com o
nome de golpe de 2016, classificando o processo como um “golpe de estado”.
As instituições reagem à posição do ministro da Educação, Mendonça Filho
(DEM), de acionar órgãos de controle para apurar o que ele acusa ser
“improbidade administrativa” [mal uso dos recursos públicos] na Universidade
de Brasília. A instituição do Distrito Federal incomodou o ministro ao ofertar a
disciplina optativa “O golpe de 2016 e o futuro da democracia” como parte da

grade do curso de Ciência Política, o ministro acionou o ministério da educação
na tentativa de barrar o curso
c. Balanta: UFRGS
No dia 16 de março de 2018, após 9 dias do Akilombamento da Reitoria da
UFRGS, finalmente houve vitória do Movimento Negro. O motivo da ocupação
havia sido a mudança de Portarias, que passaram a determinar “cotistas
raciais” aqueles que comprovassem “ascendência fenotípica” até a geração de
avós.
Em audiência judicial de conciliação provocada pelo Movimento Negro, a
Reitoria da universidade teve que rever seus desmandos e se retratar
publicamente. A principal conquista foi que as comissões, tanto de aferição
quanto a recursal, devem ter como base o critério fenotípico (apenas do
indivíduo que está concorrendo à vaga reservada).
9. Financeiro:
SEM REPASSES
10. Geral:
a. O Anfiteatro Fleury foi reservado para a Assembléia de aprovação do Estatuto,
para o dia 9 de Maio de 2018 às 12 horas. A divulgação deve ser feita com
bastante antecedência para o alcance do quórum necessário.
b. Seis coordenadores do CAEZ compareceram a palestra na Câmara Municipal
de São José do Rio Preto no dia 21 de Março de 2018. O tema era referente ao
dia internacional de combate a discriminação racial.
c. Evento 50 anos: foi repassado o interesse do CAEZ em realizar um espaço de
resgate histórico e apresentação da instituição durante um dos dias do evento,
além da arrecadação de fundos que serão destinados à compra de patrimônio
para a Casinha. A data de realização ainda não está estabelecida.

11. Sociocultural:
a. O ecad no preço de 450 foi negado. Possivelmente haverá uma reunião para
negociar o valor.

Pautas
EDUCAÇÃO:
1. Reposição dos coordenadores ajudantes no dia do primeiro OSCE para a 46 (dia 20/04,
em pleno CPEM).
Júlia R, Larissa, Ana Clara e João irão ajudar no OSCE
GERAL:
1. Mudanças espaços de acúmulo (datas/temas).
Propostas:

Abstenção:

Substituir a coordenadora Andressa para puxar o espaço. Substituição da Andressa
pela Camila, Lara e Rafael. APROVADO POR CONSENSO
Juntar os temas de SUS e mercantilização da saúde e abrir um novo espaço para
discussão da conjuntura política. APROVADO POR CONSENSO

