Reunião Ordinária –27/02/2018
Gestão “Torvelim”
Repasses
1. Administrativo e de Patrimônio:
a. A documentação para mudança das assinaturas de cheques do caez para
coordenadores atuais de administrativo e de patrimônio e financeiro está
sendo recolhida e deve ficar pronta essa semana. A secretária Vera está
resolvendo as pendências no banco.
2. Assistência estudantil:
a. Foi realizada no dia 21/02, às 11h, reunião sobre o Plano de Alimentação com
o Diretor Dulcimar e Diretor Jorge Fares, junto com coordenadores de
Assistência dos 3 centros acadêmicos. Nela, foi exposto o alto preço da
alimentação do refeitório do HB, que é 10 reais por refeição; Fares, porém,
disse que o preço da refeição deveria seguir o preço mínimo pago pelos
funcionários, para que fosse mais justo, e disse que conseguiria abaixar para 8
reais o preço da refeição unitária. Foi sugerido, também, a instalação de um
Bom Prato, e a ideia foi bem aceita pelos dois diretores. Dulcimar disse que,
pela proximidade das eleições em outubro, haveria uma aproximação com o
deputado e isso poderia ser pontuado, junto com os centros acadêmicos. A
coordenação irá acompanhar futuros diálogos políticos para a instalação do
Bom Prato, e Dulcimar disse que apoia mobilizações dos alunos para que isso
seja efetivado.
b. No dia 22/02, às 09h, foi realizada reunião com a assistente social Leia, sobre a
situação atual das bolsas e do auxílio transporte. Leia afirmou que a FAMERP,
atualmente, está disponibilizando 35 bolsas-auxílio no valor de R$150,00.
Cinco dessas bolsas são temporárias e resultam de um saldo de verba no
orçamento da faculdade, mas ela não soube informar até quando elas serão
ofertadas. As bolsas FAEPE (12 bolsas de R$150,00) também estão em dia. No
entanto, as bolsas-trabalho da FUNFARME (16 bolsas no valor de R$200,00),
antes pagas pelo departamento pessoal da instituição, passariam a ser pagas
por uma ferramenta chamada e-social, que necessita do PIS. Para ter esse PIS,
o aluno precisaria ter carteira de trabalho. Por conta disso, os pagamentos
ficaram atrasados, e as bolsas de dezembro foram pagas semana passada e a
de janeiro seriam pagas essa semana. A situação das bolsas de auxílio
permanência da FUNFARME (25 de R$100,00) está regular. Quanto ao auxílio
transporte, a assistente afirmou que os alunos usam muito pouco, pois o
auxílio é dado na forma de passe de ônibus. Dessa forma, os alunos teriam que
pegar um ou até dois ônibus para se deslocar para o local do estágio, o que,
segundo eles, é inviável devido ao pouco tempo disponível que eles têm entre
os estágios e as aulas.
c. Houve reunião com o diretor Kazuo no dia 27/02 para discutir sobre os
assuntos: portão lateral, transporte para o estágio do quinto ano de saúde
coletiva, doação de ex-alunos para o CASA, lugares para bicicletas no
estacionamento e bom prato na região da FAMERP.

- Foi enviado protocolo no final do ano passado pedindo a abertura do portão
lateral durante 24h. O diretor afirmou que o documento era necessário devido
a relutância da equipe de segurança em manter o portão lateral aberto. O
documento já está na diretoria da FUNFARME.
- Em relação ao estágio, a demanda será repassada para o Cacau e a Diretoria
Geral.
- A doação de ex-alunos para o CASA já está regulamentado e aprovada, no
entanto ainda não foi divulgado como ocorre o processo de doação. A
coordenação irá entrar em contato com a FAEPE em busca de mais
informações.
- Bicicletas: o CAPsi conversou com o Kazuo sobre a retirada das vagas de
bicicleta do estacionamento para dar lugar a vagas de carro. O diretor entrou
em contato com o setor responsável e afirmou que há um novo local para as
bicicletas que em breve será informado e analisado se é adequado pra
demanda dos alunos.
- Bom Prato: foi discutido com o diretor a ideia de trazer um Bom Prato pra
região da FAMERP. Ele se mostrou interessado, solicito e disposto a ajudar
com contatos.
d. O preço da refeição no refeitório do Hospital de Base reduziu de 10 para 8
reais. Foi alegado que o valor foi reduzido o máximo possível.
3. Científico:
a. Reunião da Câmara de Pesquisa:
Laboratório multiusuário
- 3 projetos em andamento na Fapesp
- Chegada de um novo equipamento de leitura em luminescência - 4 vagas
para treinamento
- Foi levantada por um docente da Famerp a necessidade de os próprios
docentes da Instituição conhecerem o Laboratório Multiusuário e o que
precisam fazer para utiliza-lo. Foi sugerido ir em departamentos da faculdade
propagar essas informações
II Fórum de Pesquisa e I Fórum de Inovação e Tecnologia
- A Diretora de Pesquisa da Famerp questionou a necessidade de inserir a
famerp e o complexo funfarme em um parque tecnológico. Para isso, será
realizado um evento no dia 14/03 das 9h ao 12h com pessoas de diversas
instituições (Fatec, Etec, Unesp...) palestras de introdução para a construção
desse parque.
- No mesmo dia, 14/03, na parte da tarde, o evento será voltado para mostrar
aos graduandos as Linhas de Pesquisa dos docentes da Famerp
Revista Famerp
- A professora Orfa, responsável pela revista, afirmou que os próximos passos
para aumentar a divulgação da Revista será traduzi-lá para o inglês e coloca-lá
em plataformas como Pubmed e Scielo. Atualmente, a revista é trimestral
Edital de Bolsas de Inicialização Científica
- 19/03 será lançado o edital
- Foi citada a possibilidade de dar bônus para as pesquisas relacionadas a
inovação e tecnologia

Eleições para a Câmara de Pesquisa
- As eleições para a Câmara de Pesquisa serão realizadas em abril.
b. COLIG
Reunião com os representantes do centro acadêmico da enfermagem e
psicologia
- Foi discutida a maior participação dos outros cursos no Colig. Serão realizadas
reuniões mensais com um representante e suplente de cada curso para
estruturar essa nova participação
-O pedido de certificação da LiFig foi protocolado, agora todas as ligas de 2017
tiveram seus pedidos de certificação protocolados
c. Diretoria de Pesquisa:
- Em correção ao repasse de 20/02, a secretária Eliane pediu para que não
divulgassemos ainda as linhas de pesquisa da Famerp porque ela vai confirmar
com os pesquisadores se eles abrirão vagas para IC esse ano. Logo nos enviará
a lista definitiva

4. Clev:
SEM REPASSES
5. Comunicações:
a. Foi liberada a arte do Café Filosófico no dia 27/02.
6. Educação:
a. TT: para os temas transversais do quarto ano, ficou decidido com a professora
Luciana que cada grupo deverá realizar apenas uma questão, uma vez que os
estudantes consideraram que o número anterior de questões estavam
sobrecarregando-os.
Novas reuniões serão marcadas para se definir como ficarão os TT de 2019.
b. Fórum de Humanidades: houve reunião dia 26/02 com o professor Cacau, o
prof Brienze, coordenadoras e representantes acadêmicos dos três cursos e
representantes do PET. Foi decidido fazer um evento que unisse os temas de
humanidades com o projeto de PET - GraduaSUS da Famerp, que visa uma
maior humanização do ensino em saúde. O tema definido para o fórum foi:
"Humanização no ensino e nas práticas em saúde".
Foi sugerido que o evento começasse na terça-feira (17/04) à noite para
permitir que haja mais espaços de discussão na quarta-feira (18), de manhã e à
tarde.
O evento também deve contar com apresentações de trabalhos científicos de
alunos como uma forma a mais de visibilidade a estes.
Uma comissão foi formada para elaboração do planejamento dos pormenores
do fórum.

7. Extensão:

a.

Os coordenadores se reuniram quinta feira dia 22/FEV para reavaliarem o
calendário do projeto Aurora e acertar detalhes.
- Ficou acordado que não haverão dois ciclos idênticos, serão 2 ciclos com
continuidade. Porém, será mantido o formato de dois grupos diferentes em
cada semestre.
- As capacitações serão de quarta feiras às 13h( Ainda a confirmar com os
outros cursos sobre a disponibilidade desse horário).
- Também foram acertados alguns detalhes do Projeto Pescar. As datas dos
encontros ainda serão confirmados com a equipe do Pescar que atua na
ALARME. Mas serão 4 encontros por semestre às sextas feiras 14h na ALARME.
O projeto será iniciado em Abril.
b. Quarta feira 28/FEV ás 15h00 será realizado um encontro para apresentar os
projetos de extensão desse ano e realizar uma capacitação geral.
c. Essa semana será protocolado o anexo 2 do Projeto Aurora.
8. Externas:
a. FAMEMA: Operação esculápio
No dia 21 de fevereiro, o Diretório Acadêmico Christiano Altenfelder (DACA) e
a Associação de Funcionários da FUMES (AFFMESM) publicaram uma nota
política sobre a Operação Esculápio.
Essa operação, vigente desde julho de 2015, investiga irregularidades em
contratos da FAMAR (instituição privada que administra o Hospital das Clínicas
da FAMEMA). A principal acusação são processos de licitação fraudulentos:
certos serviços médicos que deveriam ser prestados pelo hospital foram
terceirizados para clínicas de médicos ligados ao complexo FAMEMA (e pagos
com recursos públicos), assim confundindo-se o público com o privado.
Atualmente o processo está na fase de resposta dos acusados.
A nota ainda ressalta que, apesar do avanço nessas investigações, o problema
fundamental é a falta de verbas, que atingirá seu ápice em 2018. Diante desse
cenário, os estudantes e trabalhadores do complexo ressaltam a importância
de uma mobilização “necessária e inadiável”
*A FUMES era uma instituição filantrópica que geria o complexo HC-FAMEMA
antes da FAMAR. Devido a uma mudança na legislação seu funcionamento foi
inviabilizado, e o próprio Ministério Público sugeriu a criação de uma fundação
privada (a FAMAR) para assumir o seu papel.
9. Financeiro:
SEM REPASSES

10. Geral:
a. O coffee para o II Café Filosófico foi aprovado. O evento ocorrerá na
quinta-feira, 1 de Março, às 20h30 na Sala 8 do Fleury. O evento será
divulgado pessoalmente no primeiro ano pelos coordenadores do CAEZ.
b. Alterações do estatuto da última assembléia (22/02):
- metodologia de reunião: foi deliberado que alterações já aprovadas por
votação não poderiam ser retomadas posteriormente. Para melhor
funcionamento, discussões serão conduzidas a partir de falas a favor ou contra
determinada alteração (duas falas para cada).

- foi deliberada a inclusão da pasta ''Geral'', que teve o nome alterado para
''Organizacional'' e poderá contar com mais de 1 coordenador. Dentre as
funções da pasta, representar juridicamente o CAEZ será integrada a um
coordenador.
- houve alteração do nome da pasta ''Produção Científica'' para ''Científica''.

11. Sociocultural:
a. Sambaralho: patrocínio de 300 reais com a Vison Color. Haverá fotógrafo, um
banner para tirar as fotos, balão de divulgação na porta e publicação das fotos
pós evento.
b. Dia 26/02 aconteceu a segunda reunião da comissão do sambaralho e foi
decidido que haverá spotted no evento do facebook, haverá 1 ou 2 cupidos
durante a festa distribuindo correio elegante, o open bar será de corote,
gummy, sex on the beach, cerveja e mojito (à confirmar). O lote promocional
será de 30,00 reais para sócio/CASA, 35,00 reais FAMERP e 40,00 reais
forasteiro. O lote único será 35,00 reais sócio/CASA, 45,00 reais FAMERP e
50,00 reais forasteiro. Em todos os lotes o preço para os calouros dos 3 cursos
da FAMERP será de 35,00 reais.

Pautas
Assistência Estudantil:
1. Estágio de Saúde Coletiva do quinto ano: oficializar críticas dos alunos que
passaram em estágio, apresentar críticas ao cacau e perfil socioeconômico,
questão da alimentação e transporte, posterior reunião com Dulcimar, nota na
página. Análise de outros serviços em outras IES no estado.
Clev:
1. Condições para discussão de edital. Discussão com toda a gestão em reunião
extraordinária, após lida dos editais para entendimento da burocracia. Fazer
como espaço de acúmulo. Problemas com a pontuação. Foi decidido que a
reunião será depois da oficina do dia 3/05.
Comunicações:
1. Taxa domínio site do Workshop: taxa de 44,95. Por dois anos. Consenso.
Extensão:
1. Interesse em Coordenação do Pescar por parte da gestão (2 para primeiro
semestre): encarregados de fazer duas capacitações cada - início em abril até
maio. Sexta das 13h às 14h30. Capacitação às quartas feiras: Caio Magno, Carol
Ferreira. Andressa e Ana Benites no segundo semestre.
Geral:
1. Continuação da Assembléia do Estatuto (data): terça 6/03 ao 12h até 13h

2. Prefeitura de Rio Preto: convite para CAEZ e AAAEZ sobre palestra em dia de
comemoração ao combate ao racismo. No mínimo 40 alunos. 21 de março, 8h
às 10h.
Externas:
1. respaldo roex: Beatriz 48.

