
 

 
 
 
 

INFORMATIVO FAMEMA 
                                                                               AGOSTO/2014 

Autarquia HC Famema será vinculada à Secretaria da Saúde de SP 
Foi encaminhado no dia 3 de julho de 2014 à Assembleia Legislativa, o Anteprojeto de Lei 
Complementar que cria a Autarquia HC Famema. Com a nova lei, o Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Marília terá autonomia administrativa e se tornará uma autarquia da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O HC passará a atuar junto à Secretaria 
Estadual para dar continuidade no atendimento de saúde para a população de toda a região de 
Marília, fazer realizações de pesquisas e ensino e aperfeiçoamento de profissionais, além de 
manter a atuação junto à Faculdade de Medicina de Marília, que permanecerá ligada à 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São 
Paulo. 
 
O HC Famema, como autarquia, terá autonomia para realizar seus atendimentos e serviços 
através de convênio com instituições públicas ou privadas, mediante apresentação de 
declaração de utilidade pública para empresas privadas. Também terá autonomia para 
contratação de profissionais através de concurso público estadual. 
 
O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, que participou do 
Grupo Técnico de Trabalho e da Comissão de Análises e Estudos da Secretaria de Estado da 
Saúde para implantação e instalação da Autarquia HC/Famema, analisou o encaminhamento 
do anteprojeto à Assembleia Legislativa como mais uma conquista da Instituição. “A 
confirmação da autarquia foi um dos pontos fundamentais da nossa gestão. Continuamos nos 
empenhando muito para que tudo siga nesse sentido. Desde as participações no Grupo 
Técnico de Trabalho até os encaminhamentos pelas Secretarias de Estado, nossa dedicação é 
pela aprovação do anteprojeto composto por 330 páginas que agora segue para apreciação 
das comissões da Assembleia Legislativa”. 
 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo 
A 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. 
 
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 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. 
 
O Coordenador do Polo Famema da UNIVESP será o Prof. Dr. Ricardo Shoiti Komatsu. No 
momento são realizadas adequações na Biblioteca. Por motivos de acessibilidade, o 
Laboratório de Informática receberá novos mobiliários e equipamentos, e será locado junto à 
Biblioteca, proporcionando melhor integração. Em setembro, equipe do MEC fará vistoria das 
mudanças necessárias para a implantação do polo presencial na Famema. 
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Diretores da Famema participam da Festa Julina promovida pela 
Associação dos Funcionários 
Diretores da Famema participaram da 1ª Festa Julina promovida pela AFFMESM (Associação 
dos Funcionários da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília), realizada nos dias 18 
e 19 de julho, na chácara da Associação, em Padre Nóbrega. 

O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, compareceu aos dois 
dias da festa. O Vice-Diretor e Superintendente do Complexo Assistencial Famema, Prof. Dr. 
Ivan de Melo Araújo, o Presidente da FUMES (Fundação Municipal de Ensino Superior de 
Marília), Prof. José Carlos Nardi, e o Presidente da FAMAR (Fundação de Apoio à Faculdade 
de Medicina de Marília) Dr. Everton Sandoval Giglio, também prestigiaram o evento. 

O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone, enfatizou a importância do 
trabalho da diretoria da AFFMESM em benefício dos associados. “Parabenizo toda a diretoria 
da Associação dos Funcionários pelo trabalho realizado em apenas dois meses. Já é resultado 
das realizações dessa diretoria. Que a associação possa representar os anseios dos 
funcionários da Instituição”. O Presidente da AFFMESM, Edivaldo de Barros, enalteceu o 
trabalho de toda a Diretoria da Associação, mesmo diante de reduzido espaço de tempo. “Em 
apenas dois meses recuperamos esse espaço que é para o lazer do funcionário do Complexo 
Famema. Reativamos o salão e o campo de futebol. A próxima etapa será a construção de 
piscina e quadra de vôlei de areia”. A 1ª Festa Julina da AFFMESM teve quadrilha, casamento 
caipira, música ao vivo, brinquedos para as crianças, cachorro quente, pipoca, vinho quente e 
quentão. Neste primeiro evento da nova Diretoria da Associação dos Funcionários, as 
avaliações foram positivas com sucesso de público. 

Comissão de Residência Médica da Famema tem novo coordenador 
O Prof. Dr. Evandro Palacio é o novo coordenador da COREME (Comissão de Residência 
Médica) da Famema. Após ser nomeado pelo Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo 
Roberto Teixeira Michelone, o novo coordenador foi apresentado oficialmente aos 
supervisores, preceptores e representantes das especialidades da COREME. A Diretoria Geral 
se empenhou para que todas as bolsas pagas pela FUMES passassem para a Secretaria de 
Estado da Saúde. Em 2014, todas as bolsas aos residentes R1 já são pagas pela SES, 
também com previsão de pagamento para o ano que vem. Foi solicitada à CNRM, a criação 
para novos programas nas áreas de Neurocirurgia, Medicina Física e Reabilitação, 
Angiorradiologia, Cirurgia Vascular, Cancerologia Clínica e Cancerologia Pediátrica e, ainda, o 
aumento no número de vagas para os programas de Clínica Médica e Cirurgia Geral. 
O Prof. Dr. Evandro Palacio substitui o Dr. Tarcísio Adilson Ribeiro Machado, que atuou por 
dez anos na coordenação da COREME.  

 
Agradecimentos da Diretoria Geral ao Dr. Machado 
Convidado pela Direção Geral, Dr. Tarcísio Machado aceitou um novo desafio na Instituição, na 
área de Urgência e Emergência. “É muito importante destacar a dedicação do Dr. Machado na 
COREME. Através da sua atuação, muitas conquistas foram observadas, como o 
credenciamento de novas especialidades, o aumento no número de bolsas concedidas aos 
residentes e o respeito que o Programa de Residência Médica da Famema tem em todo o 
país”, enfatizou o Diretor Geral, Prof. Dr. Paulo Roberto Michelone. 
 

Dr. Tarcísio Adilson Ribeiro Machado – Trajetória  Institucional 
 
10/03/1971 a 30/04/1973 – Servente no Laboratório de Ciências Fisiológicas; 
01/05/1973 a 30/01/1979 – Auxiliar de Laboratório no Departamento de Ciências Fisiológicas 
01/03/1981 a 31/08/1981 – Técnico de Laboratório no Departamento de Ciências Fisiológicas 
13/11/1981 – Graduação em Medicina pela Famema 
01/01/1982 a 31/12/1984 – Residência em Clínica Médica pela Famema 
01/09/1981 a 28/02/1987 – Médico no Departamento de Ciências Fisiológicas 
01/03/1987 a 31/01/1990 – Professor no Departamento de Ciências Fisiológicas 
01/02/1990 até a presente data – Docente da Disciplina de Reumatologia 
01/12/1988 a 30/04/2012 – Coordenador do Ceatox (Centro de Assistência Toxicológica) 
01/04/2001 a 30/09/2004 – Assistente Técnico II – Pronto Socorro 
01/10/2004 até 01/07/2014 – Coordenador COREME (Comissão Residência Médica) 


