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Famema será polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

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, 
através da ampliação do número e da abrangência geográfica das vagas ofertadas. 

Os cursos oferecidos pela UNIVESP seguem a modalidade semipresencial, com encontros 
obrigatórios e demais atividades desenvolvidas por meio de ferramentas digitais/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 (Faculdade de Medicina de Marília) será polo presencial para apoio 
pedagógico,  acompanhamento do desempenho e avaliação dos alunos da UNIVESP na 
cidade de Marília. Os polos instalados nas instituições parceiras  são espaços para 
estudar, ler, fazer trabalhos, assistir aos programas televisivos e participar de atividades 
presenciais do curso. 

Professor Maurício Zanolli é o novo Coordenador do Internato 

O docente da disciplina de Nefrologia da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), 
Professor Maurício Braz Zanolli, é o novo Coordenador do Internato. A indicação pela 
Diretoria Geral atende solicitação dos estudantes pela sua experiência no ensino e 
como um dos coordenadores do grupo de estudo do Internato da Abem – Associação 
Brasileira de Educação Médica.  

O Prof. Maurício Zanolli foi vice-coordenador da regional de São Paulo da Abem na 

gestão 2003-2004 e coordenador regional nas gestões 2005-2006 e 2007-2008. 

“Nosso objetivo é incluir o Internato no Projeto de Revitalização Curricular e no Projeto 

de Diretrizes para o Internato da Abem”, adianta o Prof. Maurício Zanolli, novamente 

coordenador da Regional São Paulo da Abem, desde 2012. 

Mudança de setores da Ala C para o prédio do Carmelo 

Com o início das obras de reforma, ampliação e modernização da Ala C do Hospital das 

Clínicas, provisoriamente, por necessidade dos prazos do cronograma, alguns setores da 

Ala C deverão ser transferidos para o prédio do Carmelo. A Diretoria do Complexo 

Famema entende os transtornos enfrentados pelos colaboradores afetados na mudança, 

entretanto, solicita compreensão de todos nesta fase de reforma e ampliação do HC. Mais 

uma vez, a Diretoria da Instituição se coloca à disposição para atender sugestões dos 

colaboradores. 
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Unidade Materno Infantil tem novo Diretor Técnico 
 
 

O Hospital das Clínicas II – Unidade Materno Infantil tem novo Diretor Técnico. O 
médico gastroenterologista pediátrico Jairo César dos Reis assumiu a Diretoria 
Técnica substituindo o Dr. Luiz Takano, que deixou o cargo após receber convite do 
Prefeito Municipal  para assumir como Secretário Municipal da Saúde de Marília. 
 
A posse do novo Diretor Técnico da Unidade Materno Infantil foi conduzida pelo 
Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), Professor Dr. Paulo 
Roberto Teixeira Michelone. 
  
“Nos sentimos revigorados com a decisão do Dr. Jairo em aceitar o nosso convite e 
assumir esse desafio. Queremos manter a integração de todos os setores da 
Instituição. É evidente o fortalecimento de toda a Direção com o respaldo dos 
Coordenadores de Núcleo de Área, com os apoiadores e Chefes de Disciplina. 
Formamos um colegiado. É um novo formato com ações mais inovadoras. 
Distribuímos funções e ficamos mais fortalecidos”, reiterou o Diretor Geral da 
Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone. 
 
O novo Diretor Técnico do HC II foi apresentado aos coordenadores, chefes de 
disciplina, gerências e chefias que atuam na Unidade Materno Infantil. “Estou 
chegando para dar continuidade ao trabalho implantado pelo Dr. Luiz Takano nesta 
Unidade. Vamos manter os projetos já iniciados. Agradeço ao Diretor Dr. Paulo 
Michelone e ao Vice-Diretor, Dr. Ivan Araújo, pela confiança no meu trabalho e juntos 
vamos desempenhar um plano de ações e aprimorar o bom ambiente de trabalho”. 

  

CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO 

O Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro de Marília tem previsão de 

inauguração para o final de abril ou início de maio. A unidade com 3.500 metros 

quadrados de área construída disponibilizará de setor de diagnóstico, salas de 

atendimento individual, espaços para atendimento multiprofissional infantil e adulto, 

consultórios, sala de terapia em grupo e oficinas de órteses e próteses.  

A Unidade de Marília entrará em funcionamento logo após a contratação de 

funcionários e aquisição dos equipamentos. Ambos os processos já estão em 

andamento,  para a contratação do quadro funcional  e a abertura de licitação para a 

aquisição de equipamentos e mobiliário. 

O Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro de Marília realizou no final do 

mês de março o processo seletivo de assistente social, auxiliar técnico da saúde, 

enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, técnico de 

reabilitação física, terapeuta ocupacional e técnico de enfermagem. A prova escrita 

será realizada no dia 22 de abril e a prova prática-oral ocorrerá no dia 25 de abril. O 

processo seletivo será coordenado pela Rede Lucy Montoro e terá validade de um ano 

a contar da data de divulgação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais um 

ano. Setenta e nove profissionais serão contratados, gradativamente, na fase inicial de 

atividades da Unidade. Todo o treinamento para a capacitação dos novos profissionais  

contratados será realizado pela equipe da Rede Lucy Montoro. 


