ATA Reunião Ordinária 13/10/2015
1. Apresentação do candidato Cláudio Amante
- Universidade: ecossistema de inovação. Para isso são necessários polos de
desenvolvimento social, de saúde, de conhecimento. Uma vez criado esse ecossistema,
é necessário interagir com a comunidade
- Universidade não pode ser espelho da sociedade, ela deve mostrar soluções
- Não concordam com a atual postura da universidade, que é retrógrada
- Assistência estudantil: não há suporte para questões emocionais dos alunos; não há
auxílio psicológico
- Provas: método retrógrado, que avalia memorização, e não conhecimento
- Temos tecnologias de informação para melhorar e complementar a nossa formação
- Campanha desvinculada de campanha político-partidária -> não aceitam doações de
partidos
- São necessárias atividades complementares a fim de complementar a formação
- Trazer política inovadora de saúde
- HU deve virar um polo de desenvolvimento, que não fique refém de políticas
governamentais
- Escola mata a criatividade dos alunos, empurrando aulas longas demais
Perguntas:
(a) Segurança no campo
- Órgãos de segurança estão definidos pela lei. Não podemos trabalhar na contramão,
mas sim em parceria com eles.
- Implementar cada vez mais tecnologia de informação
- Melhorar iluminação
- Câmeras
- Criar caminhos seguros
- Se tiver que haver polícia na universidade, trabalharemos em cooperação com eles
(b) Propostas para o HU
- Demissão dos 140 funcionários: não vai ser problema da próxima gestão, vai ocorrer no
final desse ano
- Nos últimos anos houve má gestão do hospital
- EBSERH só traz questão de financiamento e contratação momentânea de funcionários.
Mas se é lei, não é ideologia que vai definir. Contra lei não se discute. Mas antes de
dizer sim ou não, deve-se pensar em transformar o hospital em um polo de inovação
- Maior gargalo é trazer investimento para o hospital. O HU é visto com desprezo, não
como área de investimento
- HU está em situação crítica
- Ainda que aceitem a EBSERH ano que vem, o rombo já está feito
- Se EBSERH é lei, a decisão não deve ser transferida para a comunidade
(c) Curso de Medicina - defasagem de número de professores nas aulas práticas
- Mudança da resolução nº17/CUn/97, que regulamenta os cursos de graduação da UFSC
para abranger as especificidades de cada curso

2. Eleições CALIMED e Atlética
Comissão eleitoral:
Precisamos de uma pessoa da Atlética, uma pessoa da nossa gestão e de um membro
neutro
Eleições precisam ser convocadas hoje, para que daqui um mês sejam realizadas.
Atribuições: participar do processo de inscrição das chapas, realizar a eleição e fazer a
contagem de votos.
A comissão eleitoral deve assegurar um evento com debate de ideias das chapas, caso
haja mais de uma inscrita
Membro do CALIMED: Isadora
Membro neutro: Mario
3. Reunião do Colegiado da última quinta-feira
- Internato e questão de horário de almoço: alunos do internato querem 1h30min de
tempo para almoço. O problema é que o ambulatório de Pediatria começa às 13h.
- Alguns alunos chegaram às 13h30 nas últimas semanas e os professores ficaram
reclamando dos alunos do curso na reunião do Colegiado
- Gabrielle: sugeriu de fazer uma carta sobre 1h30 de almoço, pedir para os alunos
assinarem e ler na próxima reunião
- Suely sugeriu na reunião de que esses alunos que acabam saindo do estágio após as
12h tenham direito de almoçar no restaurante do HU, mas os professores presentes não
concordaram

