ATA da Reunião Ordinária do dia 20 de outubro
Repasses:
1. Comissão de Auxílio Estudantil
- Transporte para o COBEM e para o CENEPES: confirmado o transporte para o
CENEPES --> precisa levar a documentação e será feito um orçamento. Dependendo do
orçamento, será ou não aprovado. CAE vai mandar uma tabela para ser preenchida por
quem se inscreveu. COBEM: Sérgio, do CCS, ainda não deu um retorno.
- Reunião do CEB: será revisto o processo de liberação de ônibus pela PRAE. O que
define se será aprovado ou não são os seguintes itens: localização, importância e valor
- COBREM - precisamos esperar a data - se for dia 10 de janeiro, precisamos pedir até
dia 10 de dezembro
- Acúmulo de bolsa: não é ilegal, mas a PRAE não permite
2. Diretoria
Precisamos de representante para a ABEM. Esse representante participará das
assembleias gerais da ABEM pelos próximos 2 anos. A primeira será agora no COBEM.
Temos poder de voto nessas decisões. Precisamos de alguém da CEM para ser o
representante da UFSC. Como foi mandado em cima da hora, não poderemos fazer
votação.
Luísa fez o ofício para a reitoria sobre o bacharelado de medicina. Será enviado hoje.
Essa semana será a reunião para a formação de chapa
Pautas:
1. Auxílio ao MedCult
CA pode ajudar com metade do dinheiro emprestado, mas precisa ser votado em RO. O
aluguel do célula custa 1800 reais e fotografia + decoração custam 400 reais.
Conseguiram patrocínio de uma escola de música. Atualmente, o caixa da organização
está com 1176 reais. Se o CA desse os 998 reais emprestados, eles conseguiriam quase
que cobrir os gastos.
Conta do CA: está com 8000 reais. 2200 são repasses que a DENEM e devem ser dados
para a CLEV, pelos estagiários recebidos. Além disso, precisa-se pagar a passagem de
700 reais para a ROEx. Com isso, o caixa ficará com aproximadamente 5100 reais.
Em votação, foi decidido que metade do dinheiro será dado à organização do MedCult e a
outra metade será devolvida à tesouraria do CALIMED.
2. Encaminhamentos do SACI
- Postar as fotos no perfil com texto de agradecimento: Bea já fez isso
- Vídeo da abertura: precisa ser postado pelo Marketing e divulga no Facebook
- Mandar email de agradecimento aos professores --> Luísa vai fazer
- Mandar email de agradecimento aos alunos assim que o documento do SACI estiver
completo
- ATA final --> da mesa do internato já está pronta. Faltam as outras (IC, currículo) --> falar
com Douglas e a Giulia --> fazer um documento unificando todas as atas
- Cartazes: já foram retirados
- Encaminhamentos: quando serão colocados em ação? Começar a colocar em ação.
Fazer repasses para NDE, colegiado e reunião da IC, passando os encaminhamentos

deles. Fazer uma RE com os encaminhamentos que devem ser assumidos pelos alunos.
Comissão do internato: reuniões serão feitas todo mês. Precisa ver quem vai ficar
responsável por cobrar isso. Ata ficará pronta até segunda que vem.
3. Repasses da situação do HU em reunião do CEB
Na última reunião, a pauta principal foi sobre a EBSERH. O que ficou decidido: até
dezembro, precisa sair um plebiscito. Até lá, haverá alguns debates sobre o assunto.
Datas dos debates: PRECISAMOS DIVULGAR PARA O CURSO
CALIMED precisa ter representação mais forte lá: apresentar dados do HU --> como ele
está hoje. Dizer que nem nós temos uma posição ainda do curso.
Precisamos de alguém que possa fazer a apresentação.
Nessa quarta haverá outra reunião. Sugerir se eles abririam o espaço nessa reunião para
apresentarmos dados do hospital.
Pauta da próxima RO: votação do posicionamento do curso em relação a EBSERH
Encaminhamento: ir a reunião do CEB e propor apresentar a situação do HU

