
1 
 

 

 
 
 
 

INFORMATIVO FAMEMA 
                                                                               ABRIL/2016 

 Famema recepciona novos estudantes e residentes 

 

A Famema (Faculdade de Medicina de Marília) iniciou na segunda-feira, dia 29 de 
fevereiro, a programação da semana de recepção aos estudantes da 1ª série. Oitenta 
graduandos do curso de Medicina e 40 de Enfermagem participam de diversas 
atividades de integração. As boas vindas aos estudantes e pais foram as atividades 
iniciais no salão do Alves Hotel. 

O Vice-Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo e a Diretora de 
Graduação, Dra. Maria de Lourdes Botta Hafner, comandaram a solenidade, que 
contou com a presença dos demais diretores da Instituição, coordenadores de cursos, 
docentes e autoridades. 
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A programação da cerimônia de recepção aos novos estudantes da Famema ainda 

contou com as apresentações da Comissão de Recepção dos Estudantes 2016, dos 

representantes dos docentes e dos funcionários da Famema, da IFMSA – Federação 

Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, do GOU - Grupo de Oração 

Universitário, da ABU - Aliança Bíblica Universitária, do NUSE – Núcleo Universitário 

de Saúde e Espiritualidade, dos Diretórios Acadêmicos e das Atléticas de Medicina e 

Enfermagem, Cursinho Popular, Sensibilizarte Amigos do Sorriso e a apresentação do 

Programa de Orientação de Estudantes.  

Residentes 

 

Na terça-feira, dia 1º de março, também no Alves Hotel, aconteceu a cerimônia de 

recepção dos novos residentes dos Programas de Aprimoramento Profissional, 

Residência Multiprofissional e Residência Médica. O Coordenador do Mestrado 

Acadêmico em “Saúde e Envelhecimento” da Famema, Prof. Dr. Agnaldo Bruno Chies, 

representando a Diretoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da Faculdade de 

Medicina de Marília, oficialmente, saudou os novos residentes.  

Cerca de 150 novos residentes iniciaram atividades nos Programas da Famema. Na 

solenidade de abertura, os Coordenadores da COREMU – Comissão de Residência 

Multiprofissional, Profª Danielle Abdel Massih Pio, do Programa de Aprimoramento 

Profissional, Profª Dra. Roseli Vernasque Bettini e da COREME – Comissão de 

Residência Médica, Prof. Dr. Evandro Pereira Palacio demonstraram o formato dos 

Programas aos residentes.  
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Famema participa de desfile em comemoração ao aniversário 

de Marília 

 

 

 

A Famema (Faculdade de Medicina de Marília) participou do desfile cívico-
militar na segunda-feira, dia 4 de abril, em comemoração aos 87 anos de 
emancipação político-administrativa  do município de Marília. Colaboradores de 
diversos setores e unidades da Instituição e estudantes dos cursos de Medicina 
e Enfermagem estiveram prestigiando o desfile na Avenida Sampaio Vidal. 

A Famema completa 50 anos e desenvolve ampla programação de eventos em 
comemoração ao seu cinquentenário. Convidada pela Secretaria Municipal de 
Cultura, que organiza o desfile de aniversário de Marília, a Famema participou 
da atividade com funcionários e seus familiares, estudantes e até pacientes. O 
Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Marília, administrado pelo Complexo 
Famema, convidou pacientes assistidos pela unidade. Três cadeirantes 
aceitaram o convite e participaram do desfile. 

Destaque também para os estudantes da Federação Internacional de 
Associações de Estudantes de Medicina – IFMSA Famema, que também 
aceitaram o convite e participaram do desfile. A International Federation of 
Medical Students Associations of Brazil (IFMSA-Brazil), representante nacional 
da International Federation of Medical Students Association (IFMSA), é uma 
instituição suprapartidária e sem fins lucrativos, ligada à Organização Mundial 
de Saúde (OMS) e à Organização das Nações Unidas (ONU). Estudantes da 
Atlética da Enfermagem e do Projeto Sensibilizarte também estavam 
presentes. 
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As festividades alusivas ao dia 4 de abril tiveram início com o hasteamento das 
bandeiras no Paço Municipal. Na sequência, o pronunciamento oficial do 
Prefeito Municipal, Vinícius Camarinha e logo depois, o tradicional desfile 
cívico-militar na Avenida Sampaio Vidal. 
 

Cerca de 50 instituições e entidades participaram do evento. A Faculdade de 
Medicina de Marília homenageou Marília com a faixa “A Famema completa 50 
anos e parabeniza a cidade de Marília pelo seu aniversário”. 

 

 

 


