Reunião Ordinária + Espaço de Acúmulo “Mercantilização da Saúde”
–24/04/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. Foi feita visita na casinha no dia 24/04 e foi percebido que não há como fazer
uma sala de reunião na sala de arquivo. Portanto será pedido no lugar de uma
mesa para a sala de arquivo uma mesa dobrável de parede para a sala de
vídeo.
b. A data limite para o fim da reforma será dia 15/05
c. O grafite das paredes da sala da sinuca está sendo cotado com o artista Flavio
Vanci, que foi o mesmo que fez o outro.
d. A coordenação decidiu que os armários que forem alugados a partir de agora
seriam cobrados metade do valor já que o semestre está na metade. Esse
ponto não está previsto no estatuto dos armários, mas entendeu-se que por
ainda existirem muitos armários vazios isso seria o melhor.
2. Assistência estudantil:
SEM REPASSES
3. Científico:
a. COLIG
A oficialização das ligas está sob análise da FAEPE, o processo ainda não foi
concluido
Com as trocas de gestão do CAERP/CAPsi haverá uma reunião com as pessoas
interessados em compor o COLIG dos outros CAs no dia 26/04
b. I CACS
O Anf do Fleury foi reservado para o dia 13/Ago (2a feira)
4. Clev:
a. NBC - 2 2018:
No dia 21 de abril, sábado, se encerraram as inscrições para o segundo edital
NBC 2018. Ninguém se inscreveu.
b. Evento da CLEV:
A CLEV já alugou a sala 8 do Fleury, para quinta-feira que vem, das 20h às 22h,
para a realização do evento.
A CLEV está cotando valores de coffee e já conversou com a coordenação
financeiro do CAEZ. Assim, o valor do coffee será coberto, integralmente, pelo
fundo da CLEV e o evento será de graça para os participantes.
A divulgação do evento será feito pelo Facebook da CLEV, página do CAEZ e
grupo de recepção da turma LI, além dos grupos de sala no Whatsapp.
5. Comunicações:
a. O save the date do evento da CLEV foi feito e passado para a coordenação
divulgar.

b. As inscrições inclusivas do Workshop foram abertas no dia 23/04 e vão até dia
04/05.
Educação:
c. CPEM: ocorreu do dia 19 ao 21 de abril o Congresso Paulista de Educação
Médica. A Famerp financiou dez inscrições no valor final de R$80 e duas vans
de ida e uma de volta para os discentes. Alba, Brienza, Vânia, Luciana e Júlio
foram.
d. OSCE: o primeiro OSCE para a turma 46 da famerp ocorreu dia 20/04. A
estação de Obstetrícia elaborou o mesmo caso de distocia de ombro que foi
feito para a turma 45, quando já havia sido questionado seu valor avaliativo
e. Câmara de graduação: haverá reunião da Câmara no dia 25 de abril, às 7h15.
Uma das pautas para votação é sobre alteração do regimento que diz que a
responsabilidade de eliminação de todas as avaliações feitas pelo estudante
durante o ano ficam sob responsabilidade da Secretaria Geral, não mais do
professor.
6. Extensão:
a. Projeto Pescar: Essa semana haverá capacitação do projeto dia 25/04 e
encontro dia 27/04 sobre saúde mental.
b. Projeto Aurora: O projeto segue paralisado por motivos de documentação,
estamos aguardando a reunião que foi marcada para o dia 25/04 às 11h30
com a diretoria para a discussão do caso e tentar retomar os encontros o mais
rápido possível.
c. Câmara de Extensão:
Projeto Rondon Palmares : Haverá mês que vem uma semana precursora em
que os docentes irão até a região para acertar detalhes de reconhecimento e
alojamento. O projeto será realizado dos dias 13 a 30 de Julho. Os dez alunos
já foram selecionados ( sendo 8 alunos escolhidos mais 2 suplentes )
Os organizadores do projeto estão se estudando a possibilidade de haver uma
edição do projeto em Janeiro do ano que vem no Piauí.
7. Externas:
a. Foi marcada uma reunião com a empresa de transporte célico para ver o
ônibus oferecido (ônibus de 50 lugares por 6600) e falar sobre o fechamento
do contrato.
b. Houve reunião com representantes de políticas externas do CAEZ, CAERP e
CAPSI no dia 24 de abril.
c. pré-erem marcado para o dia 18/05.
8. Financeiro:
SEM REPASSES

9. Geral:
a. Haverá reunião com a Diretoria Geral, na quarta-feira, dia 25 de Abril de 2018, com a
pauta do I CACS. Houve problema com a reserva do Anfiteatro Fleury na data prevista
do evento, logo veremos a possibilidade de reservar o Centro de Convenções.
b. Foi aberta, nesta segunda-feira, 23 de Abril de 2018, investigação para apurar
irregularidades nas cotas da FAMERP. A promotoria tornou pública a decisão após
denúncia contra aluno do terceiro ano da Medicina. O prazo de investigação é de 30
dias, podendo ser estendido e sendo executado pela Polícia Civil. A investigação terá

como objetivo elucidar o caso descrito, bem como outras possíveis fraudes. A FAMERP,
em posicionamento, informou estar a disposição para contribuir com as investigações,
e alega que o edital não proíbe que alunos que cursaram Ensino Médio público em
outros países ingressem enquanto cotistas, apesar do caso recente envolvendo a
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em que uma aluna não foi aceita
por ter cursado ensino médio na rede pública dos EUA e teve recurso negado pela
justiça

10. Sociocultural:
SEM REPASSES

Pautas
EXTERNAS:
1. Financiamento: jornal do CAPSI e evento do dia do índio (O CAEZ NÃO IRÁ
OFERECER AJUDA FINANCEIRA E IRÁ ORIENTAR MEIOS DE CONSEGUIR
RECURSOS)
GERAL:
1. Reserva de sala para curso da UJC em nome do CAEZ. (O CAEZ IRÁ RESERVAR A
SALA, MAS CONTINUA SEM ENVOLVIMENTO NA PARTICIPAÇÃO E
DIVULGAÇÃO)
SOCIOCULTURAL:
Cultural/Semana Cultural (IRÁ SER FEITO REUNIÕES PARA
ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS E DEPOIS SERÁ DECIDIDO COMO SERÁ
ESTRUTURADO)

1. Corredor

