ATA da Reunião Ordinária do dia 19 de março de 2015
Repasses:
1. Comissão de Marketing:
Gastaram 770 reais em camisetas e R$231,52 em canecas; pediram mais camisetas do
CA (390 reais) e também jalecos (1500 reais).
2. Comissão de Eventos:
SAC transcorreu normal, só houve um problema com o som na palestra da DENEM.
Houve problema com o som na Cervejada, e além disso, não havia banheiros no local.
Nenhum dos presentes reclamou de algum ponto da SAC (apelidos, gincana,
territorialização). Só reclamaram que o cronograma não foi divulgado para o grupo da
15.1.
Encaminhamento: será feita uma avaliação da SAC com a 15.1 para críticas e sugestões.
Pautas:
1. Apoio do CALIMED ao Encontro de Capacitação em Extensão Universitária
(ECExU)
O Encontro de Capacitação em Extensão Universitária se propõe a levar o conhecimento
da universidade à população, além de perguntar o que eles esperam de nós como
universitários. Nesse ano o evento será realizado durante o segundo semestre na
Comuna Amarildo, onde os alunos terão oportunidade de trocar vivências com as pessoas
que moram lá.
Precisam de um CA que respaldem o evento e ofícios pedindo transporte para o pessoal ir
para lá.
Conclusão: foi decidido por votação dos presentes que o CA irá respaldar o evento. A
questão do transporte será discutida posteriormente.
2. Roda de conversa sobre EBSERH e assembleia para posicionamento do curso
A aprovação da EBSERH depende do conselho universitário, que tem postergado essa
decisão. Em abril haverá um plebiscito para consultar os universitários e a comunidade
universitária. O resultado será levado em conta pelo CUn, quando este decidir se vai ou
não haver a adesão do HU à EBSERH.
Gostaríamos de fazer um novo evento sobre o assunto, principalmente voltado aos
calouros. Pensamos em fazer uma roda de conversa, com tempo para cada um que
quiser falar e tempo de réplica. Precisamos decidir a data da roda de conversa e a data
de consulta do posicionamento dos alunos do curso em relação ao assunto.
Délcio sugeriu 26-27 de março para fazer a consulta dos alunos.
Laís disse que no CUn foi formada uma comissão para organizar o plebiscito e
provavelmente vai ocorrer na 2ª quinzena de abril.
Encaminhamento: a consulta aos alunos será feita nos dias 26 e 27 de março. Vamos
tentar deixar uma urna no CCS.
Para que as pessoas que estão em estágios do internato possam votar, tentaremos deixar
a urna no HU até as 20h.
Fiscais para ficarem na urna: vamos abrir as inscrições para o grupo da Medicina
Datas para consulta do posicionamento do curso:
Dia 26/03: 8h até 20h
Dia 27/03: 8h até 17h
* quando fecharem as urnas, já será feita a apuração

Datas das rodas de conversa:
19/03 (quinta-feira): roda de conversa para os calouros
25/03 (quarta-feira): aberto para o curso
obs.: na última roda de conversa, realizada no ano passado ainda, ficou acertado que o
movimento contra e o movimento a favor trariam alguém do Direito para discutir o
assunto.
Divulgação: Martinhago vai fazer a divulgação nos meios de comunicação

