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Laboratório de Informática passará a funcionar na Biblioteca 
 
O Laboratório de Informática da Instituição passará 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 
(Ministério da Educação). Esse espaço servirá para todas as necessidades da Instituição. 
Tanto a Biblioteca quanto o Laboratório de Informática passam por obras de reforma para 
acessibilidade. O Laboratório de Informática receberá 21 novos, completos e modernos 
computadores, telão e data-show. A Biblioteca também recebeu adequações no balcão de 
atendimento, na rampa de acesso e nos banheiros.  O MEC realizará avaliação para 
credenciar a Famema como polo presencial da UNIVESP (Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo) na cidade de Marília. 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.  A UNIVESP, a quarta 
universidade pública do Estado de São Paulo, foi criada com foco na expansão 
do ensino superior público, gratuito e de qualidade. Os polos presenciais para 
apoio pedagógico instalados nas instituições parceiras são espaços para 
estudar, ler, fazer trabalhos, assistir aos programas televisivos e participar de 
atividades presenciais dos cursos. O Coordenador do Polo Famema da 
UNIVESP será o Prof. Dr. Ricardo Shoiti Komatsu.  
 

Oncologia do Complexo Famema já atende em novo prédio 

O Serviço de Oncologia do Complexo Famema atende no novo prédio ao lado 
da Radioterapia desde o dia 18 de agosto, no modelo hospital/dia. Com área 
construída de 1.685 metros quadrados, o prédio possui dois andares que 
abrigam recepção, sala de espera, sala de atendimento ao paciente, 
consultórios, sala para pequenas cirurgias, copa, salas para enfermagem, para 
psicologia e para nutrição. Outro benefício são as salas para quimioterapia que 
passam a ter os banheiros anexos. O objetivo é proporcionar maior conforto 
aos pacientes que fazem tratamento na unidade. Em 2013, a Oncoclínica da 
Famema realizou mais de 100 mil procedimentos. Foram 6.080 quimioterapias 
e 97.920 radioterapias, além de consultas e cirurgias. O setor é referência para 
atendimento de pacientes oncológicos na área do Departamento Regional de 
Saúde (DRS XI) com abrangência para 62 municípios.  
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Diário Oficial publica Projeto de Lei Complementar que cria a 
Autarquia HC Famema 

O Diário Oficial do Estado de São Paulo do dia 02 de agosto publicou na página 6 do 
Legislativo, o Projeto de Lei Complementar nº 31/2014, que trata da Autarquia HC Famema. 
Trata-se de proposta de Projeto de Lei elaborado pela Faculdade de Medicina de Marília, 
objetivando conferir personalidade jurídica, como entidade autárquica, ao Hospital das Clínicas 
da Famema. A proposta apresentada permitirá ao Hospital das Clínicas – HC FAMEMA ter as 
seguintes finalidades: 

I- servir de campo para: 
a) o ensino e treinamento a estudantes de cursos de graduação e pós-graduação da 
Faculdade de Medicina de Marília e de escolas superiores com currículos relacionados com 
as ciências da saúde; 
b) o aperfeiçoamento de médicos, de técnicos e alunos, possibilitando a realização de 
pesquisas, estágios e cursos de pós-graduação para profissionais com interesse na área da 
saúde; 
c) a investigação científica e inovações tecnológicas em saúde. 
II – Contribuir para a promoção de saúde nas áreas ligadas à Saúde Pública e afins. 
III - Integrar o Sistema de Único de Saúde – SUS, ofertando assistência médico-hospitalar à 
comunidade. 

Após aprovação na Assembleia Legislativa, a nova lei criará definitivamente a Autarquia HC 
FAMEMA. 

SPOT define programação no mês do doador de órgãos 
 
Equipe do Serviço de Procura de Órgãos e Tecidos (SPOT) do Complexo Famema definiu a 
programação de eventos de setembro, mês do doador de órgãos.  Pedágios informativos, 
distribuição de camisetas e palestras integram a programação. No dia 27 de setembro 
comemora-se o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

EVENTO LOCAL DIA HORÁRIO 

PEDÁGIO INTERNO HOSPITAL  DAS 
CLÍNICAS 

17 E 18/09/2014 10h – 11h30 
16h – 17h30 
18h30 – 20h 

PEDÁGIO EXTERNO SHOPPING 
ESMERALDA 

06/09/2014 11h – 15h 

PEDÁGIO EXTERNO TAUSTE SUL 13/09/2014 9h – 14h 

PEDÁGIO EXTERNO TAUSTE NORTE 20/09/2014 9h – 14h 

DISTRIBUIÇÃO DE 
CAMISETAS 

PORTARIA  
PRONTO SOCORRO 
ONCOLOGIA 

DRH 
HIGIENE HOSPIT. 
FRENTE DE PREPARO 

PROCES. ROUPAS 
AMBUL. OFTALMO 

SORTEIO DE 
CAMISETAS 

DEMAIS SETORES HC I   

9º ENCONTRO 
DOAÇÃO DE ÓRGÃOS 

ANFITEATRO DA APM 06/10/2014 19h – 23h 


