ATA Reunião Ordinária 15/09/2015!

Pautas:
1. SACI
- Será dia 28 de outubro.
- A CEM está pensando em fazer mesas de acordo com o ano.
- Amanhã haverá reunião com os representantes de turma, a fim de elencar possíveis
questões a serem resolvidas e tentar discutir soluções no SACI.
- Por enquanto o assunto está mais a cargo da CEM. Mais tarde, a logística do evento vai
ser discutida nas ROs.
2. Estruturação de ações beneficentes
No final do ano passado, o CA organizou um evento para doação de sangue e medula.
Lembrando disso, pensamos em fazer uma ação voluntária agora, para fechar bem o fim
da gestão. Foram pedidas sugestões na reunião.
Isadora: associação de hemofílicos - precisam de doação de roupa de cama, roupa,
alimentos... Haverá um evento dia 26 de outubro voltado para as crianças, no qual
também poderíamos ajudar
Raíssa: campanha de doação de brinquedos para as crianças no final do ano
Pedro: doação de sangue
Leonardo: divulgar mapa do local da doação de sangue, pois da outra vez muitos se
perderam
Encaminhamentos:
Isadora vai entrar em contato com a moça da Associação de Hemofílicos e tentar marcar
uma reunião aqui no CA
Pedro: falar com o Jovino sobre a campanha de doação de sangue
3. Fotos SAMED
As fotos estão com a Raíssa. Ela fez uma seleção das fotos que serão enviadas aos
palestrantes e patrocinadores.
Encaminhamentos: Camila selecionar as fotos dos palestrantes e Kamilla as das ligas
4. Sorteio da rifa
Quem ganhou a cesta foi Gabriel Eli, da 15.2.
Inclusões de pauta:
1. Grupo da Medicina
Era administrado pelos perfis do CA e da Atlética, mas por um problema do Facebook,
agora está sem administrador. Sem administrador, não tem como colocar novos membros
no grupo, nem fixar publicações. Será que é competência do CA criar um novo grupo?
Encaminhamento: Plínio vai tentar falar com um amigo que entende melhor sobre o
assunto para tentar resolver
2. Apresentação de candidatos à reitoria
- Plínio conversou com Cancellier, candidato do CCJ para reitoria da universidade. Ele
gostaria de apresentar sua campanha para o CA e para o curso da Medicina.
- Caso outro candidato queira fazer a mesma coisa, o CA estará aberto
- Deixar um tempo para eles falarem nas ROs (uma RO para cada candidato que tenha
interesse em falar).

ATA Reunião Ordinária 15/09/2015!

Encaminhamento: Pedro vai escrever nota avisando que o CALIMED está aberto para as
chapas que estão concorrendo à reitoria se apresentarem numa reunião ordinária (10min
para apresentação + 10min para perguntas dos alunos)
Repasses:
1. Certificados SAMED
Ficarão sob os cuidados do Pedro, da Marina e da Aline.

