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Autarquia HC Famema é aprovada na Assembleia Legislativa 

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou por 68 votos sim e nenhum 
não, no dia 15 de abril, em sessão ordinária, o Projeto de Lei Complementar 31/2014, 
do Executivo, que cria a autarquia HC Famema. Para se tornar lei, a proposta agora 
necessita ser sancionada pelo Governador Geraldo Alckmin.  
 

 
Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone, Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado 

Fernando Capez, Deputado Abelardo Camarinha e Prefeito de Marília, Vinícius Camarinha 

Grupo de estudo com representantes de diversas secretarias estaduais iniciou os 
trabalhos oficialmente em março de 2013. No regime atual, a Famema (unidade de 
ensino) e suas unidades assistenciais (HC I - Unidade Clínico-Cirúrgica, HC II, 
Unidade Materno Infantil, HC III - Unidade São Francisco e Hemocentro), estão ligadas 
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Estado de São Paulo, mediante Autarquia Famema. A nova autarquia HC Famema 
estará vinculada à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, com orçamento 
direcionado para assistência à saúde. 

Segundo o Secretário de Estado da Saúde, David Uip, em documento encaminhado à 
Assembleia Legislativa, a criação da autarquia HC Famema possibilitará aos hospitais 
da Instituição, servirem de campo para o ensino e o treinamento de estudantes em 
cursos de graduação e pós-graduação da própria faculdade para a realização de 
pesquisas; para o aperfeiçoamento de médicos e técnicos; para investigações cien-
tíficas e inovações tecnológicas.  
 
O Diretor Geral da Famema, Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, comemorou a 
aprovação. “É motivo de grande alegria. Com toda a certeza a autarquia HC Famema 
é um marco histórico para a Instituição. Hoje, por meio da autarquia atual, temos os 
recursos para a unidade de Ensino e Pesquisa. Mas em relação à assistência prestada 
nas instituições do Complexo de saúde, dependemos de convênios com a Secretaria 
da Saúde. Essa mudança, com a criação da autarquia HC-Famema, nos coloca em 
condições iguais aos Hospitais Universitários Públicos Estaduais”. 
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MEC realiza avaliação da Famema como polo da UNIVESP 

Equipe do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, autarquia 
federal vinculada ao MEC – Ministério da Educação, esteve em Marília no período de 13 a 15 de abril 
para avaliação da Famema (Faculdade de Medicina de Marília) como polo presencial da UNIVESP – 
Universidade Virtual do Estado de São Paulo. 

 
Prof. Antônio Flávio Alcântara (INEP), Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone (Diretor Geral da Famema), Prof. Waldomiro Loyolla 

(UNIVESP) e Prof. Antônio Luiz Sabariz (INEP) 

 

A equipe de avaliação do MEC esteve composta pelos professores Antônio Luiz Ribeiro Sabariz e Antônio 
Flávio de Carvalho Alcântara. A UNIVESP esteve representada pelo Diretor Acadêmico, Professor 
Waldomiro Diniz de Carvalho Loyolla. O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira 
Michelone, recepcionou os integrantes da equipe de avaliação do MEC. O Coordenador do Polo Famema 
da UNIVESP, Prof. Dr. Ricardo Shoiti Komatsu, também acompanhou os trabalhos de avaliação. 

O cronograma de avaliação incluiu visita às instalações do polo presencial da Famema. O Diretor Geral 
da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone acompanhou a equipe do MEC em todas as etapas do 
cronograma de avaliação. O Laboratório de Informática, a Biblioteca, as salas de aula, a secretaria, 
setores administrativos e áreas sanitárias foram avaliados. Reuniões com diretores da Famema, com 
coordenadores de cursos, tutores, docentes e com o corpo técnico-administrativo também integraram a 
pauta da avaliação. 

UNIVESP 

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP – foi criada com foco na expansão do ensino 
superior público, gratuito e de qualidade no Estado de São Paulo. Os cursos oferecidos pela quarta 
universidade pública do Estado seguem a modalidade presencial e semipresencial com encontros 
obrigatórios. As atividades são desenvolvidas por meio de ferramentas digitais e virtuais que promovem 
ambientes colaborativos e cooperativos disponibilizados na internet, por meio de ambientes virtuais de 
aprendizagem (AVA), programas da UNIVESP TV e videoaulas.  

A Famema será polo presencial para apoio pedagógico, acompanhamento do desempenho e avaliação 
dos alunos da UNIVESP na cidade de Marília. 

Novos equipamentos e acessibilidade 

Como polo presencial da UNIVESP, a Famema realizou algumas adequações, especialmente na questão 
da acessibilidade e equipamentos de informática. O Laboratório de Informática da Instituição passou a 
funcionar na Biblioteca “Regina Helena Gregório Menita”, no prédio do Carmelo. A mudança foi por 
necessidade de acessibilidade como exigência para credenciar o Laboratório de Informática junto ao 
MEC.  

O Laboratório de Informática recebeu 21 novos, completos e modernos computadores, telão e data-show 
para as atividades da UNIVESP e também para as necessidades institucionais. A Biblioteca também recebeu 
adequações no balcão de atendimento, na rampa de acesso e nos banheiros. No acervo literário, a Biblioteca da Famema 
recebeu 502 exemplares de livros correspondentes a 100 títulos adquiridos pela UNIVESP e repassados aos polos presenciais. 
Todos os exemplares foram catalogados pela Biblioteca e estão disponíveis para consultas e empréstimos domiciliares. 

 



Redução de custeio ao Complexo Famema é preocupante  

O Diretor Geral da Famema (Faculdade de Medicina de Marília), Prof. Dr. Paulo 

Roberto Teixeira Michelone, tem participado de audiências para discutir a redução de 

custeio à Instituição. Nos encontros realizados nos meses de fevereiro, março e abril, 

com os Secretários de Estado da Saúde, Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Planejamento e Casa Civil, o Diretor Geral da Famema tem 

demonstrado sua grande preocupação com a redução dos repasses financeiros à 

Instituição neste ano. 

“Entendo que a crise no cenário econômico nacional esteja afetando todos os estados 

e municípios do país e também o Complexo Famema, entretanto em 2014 nossa 

Instituição já apresentava um orçamento ajustado e limítrofe para o atendimento aos 

municípios que integram a RRAS 10 (Rede Regional de Atenção à Saúde). 

Demonstramos aos Secretários e ao Vice-Governador, a necessidade de manter as 

mesmas condições financeiras de 2014, para que a atenção de assistência à saúde do 

Complexo Famema não seja afetada. O não repasse para este ano de R$ 712.000,00 

mensais do reajuste de 6,08% do ano de 2014, significa um corte de 25% no custeio 

assistencial. Tivemos que priorizar o pagamento da folha dos funcionários em relação 

à assistência a saúde, enfatizou o Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone. 

O déficit financeiro do Complexo Famema em 2015 com a redução do custeio e o não 

repasse do índice de 6,08% do reajuste aos colaboradores, aprovado no ano passado, 

chega a R$ 7 milhões de reais. Esse montante refere-se à primeira parcela do 

convênio de assistência à saúde do mês de janeiro/2015 no valor de R$ 3.600.000,00, 

mais o não repasse do reajuste salarial aos colaboradores – R$ 712.000,00 

multiplicados pelos quatro primeiros meses do ano, totaliza R$ 2.848.000,00. 

 

 

 

 

 
 


