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INFORMATIVO FAMEMA 
                                 MENSAGEM DO DIRETOR GERAL 

 
 Prezados Colaboradores do Complexo Famema,  

 

O cenário econômico e financeiro no Brasil em 2016 se mostrou extremamente 
instável. Prefeituras de diversos municípios, governos de vários estados e inúmeras 
instituições públicas estão parcelando ou adiando o pagamento do 13º salário. A crise 
econômica em nível nacional também teve reflexos no Complexo Famema. Mas, 
apesar das dificuldades, conseguimos honrar com os pagamentos dos salários e do 
décimo terceiro a todos os colaboradores. A compreensão e a paciência de todos 
foram relevantes para o funcionamento da Instituição. 

Apesar das instabilidades econômicas, temos cenários positivos e inúmeras 
possibilidades que nos renova. A história confirma que Famema sempre cresceu na 
superação das dificuldades nas crises, ao longo dos seus 50 anos de existência. 
Sempre foi assim, desde a sua criação. 

E para uma Instituição com 50 anos de existência, solicitamos à Prefeitura de Marília 
uma área para a implantação do campus universitário da Famema. O projeto  
contempla a graduação, a pós-graduação, laboratórios, biblioteca, administração, 
anfiteatros, restaurante institucional e espaço para esportes, em área total de 242 mil 
metros quadrados. Pode parecer que é muito, uma área extensa, mas não. Estamos 
idealizando o futuro com uma Instituição estruturada. Por exemplo, Ribeirão Preto e 
Botucatu cederam áreas para a Unesp e USP correspondentes a uma fazenda. Aliás, 
precisamos valorizar essa joia que possuímos. O Estado de São Paulo é composto por 
mais de 600 municípios. Além da capital, apenas 5 cidades possuem uma estrutura de 
ensino e de assistência à saúde estadual desse porte, como a nossa. É uma riqueza 
que precisa ser lapidada. Vamos continuar nos empenhando para isso.  

Continuamos reivindicando a abertura de concurso público para docentes da Famema. 

O Governo do Estado de São Paulo emitiu resolução que reconhece a Famema como 
Instituição Científica e Tecnológica do Estado de São Paulo (ICTESP).  A resolução 
também cria o NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica da Famema. Os membros do 
Conselho das Instituições de Pesquisa do Estado de São Paulo – CONSIP aprovaram 
por unanimidade, a Famema como Instituição Científica e Tecnológica. A medida 
favorece parcerias com empresas no desenvolvimento de pesquisas.  
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A Famema é polo presencial para apoio pedagógico, acompanhamento do 
desempenho e avaliação dos alunos da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado de 
São Paulo) na cidade de Marília. Parceria firmada entre a UNIVESP e a Famema, 
neste ano, tem como objetivo o esforço comum das instituições em viabilizar a 
realização de cursos superiores em todas as suas modalidades, especialmente na 
área da Saúde, como está previsto o Curso de Gestão em Administração Hospitalar 
para o segundo semestre do ano que vem. 

O trabalho nesta fase de transição do Complexo Assistencial para a Autarquia 
HCFAMEMA continua. É um formato que vem sendo definido, abrangendo orçamento 
e estrutura organizacional com quadro de pessoal. 

Continuo contando com o apoio e dedicação de todos. Que em 2017, possamos atuar 
na certeza de nos dedicarmos a uma Instituição ainda mais dinâmica.  

 

 

Esperanças renovadas e muitas realizações em 

2017 !!! 
 
 
 

PROF. DR. PAULO ROBERTO TEIXEIRA MICHELONE 
DIRETOR GERAL DA FAMEMA  

 


