
ENCONTRO REGIONAL DOS ESTUDANTES DE MEDICINA 2014 

De 19 a 22 de junho deste ano, Marília receberá cerca de 400 

estudantes de Medicina dos Estados de São Paulo e Paraná para o 

EREM (Encontro Regional de Estudantes de Medicina). O encontro, 

realizado anualmente, tem o propósito de fortalecer o Movimento 

Estudantil de Medicina, servindo de espaço de formação política e 

troca de experiências entre os estudantes de diversas Faculdades de 

Medicina da região. O EREM Marília, às vésperas da Copa do Mundo, 

pretende levar aos estudantes às engrenagens das contradições de 

nossa sociedade atual, fortemente opressiva, na qual interesses 

particulares antagonizam-se aos direitos essenciais da maioria da 

população – tal como o direito à moradia, transporte, educação e 

saúde. Num momento de tantas contradições, em que os 

megaeventos chegam ao Brasil e expõem grandes feridas sociais, 

nada mais pertinente que abordar a responsabilidade da luta do 

movimento estudantil de Medicina, como movimento social, para 

além dos muros dos hospitais e escolas médicas, por uma saúde 

pública e de qualidade para todos. Uma luta que também se faz nas 

ruas! Com o tema “Saúde de escanteio, contra-ataque nas 

ruas”, o EREM Marília promoverá mais de 40 espaços de formação, 

entre mesas, oficinas e painéis. Dentre os mais variados temas 

pertinentes à vida acadêmica e à sociedade, teremos: “Os 

megaeventos e a resposta dos movimentos sociais”, “As 

transformações do trabalho médico e seus impactos na saúde”, 

“Que médico queremos formar? ”, “Concepção de Movimento 

Estudantil e Representatividade”, “Universidade Popular”, 

“Privatizações na Saúde”, “Da loucura a doença mental”, 

“Humanização na Saúde”, “Opressões”, “Trote e hierarquia”, 

“Democracia na Universidade”, “Cotas”, “Ato Médico” e “Aborto”. O 

evento não é restrito aos estudantes de Medicina, estando toda a 

comunidade mariliense convidada a participar da programação.  

As inscrições podem ser feitas através do site: 

http://eremmarilia2014.org/ 

Confira ainda, neste site, a programação completa do evento. 


