ATA - Reunião Ordinária - 9 de março de 2015
Repasses:
1. Semana acadêmica
A próxima reunião será na terça da semana que vem (dia 17), no CA, às 17h30min. Na
quarta-feira, dia 18, haverá uma reunião com o doutor Fabrício às 12h para discutir sobre
o assunto.
2. Auxílio psicopedagógico
Há a ideia de ser criado um núcleo no HU com professores que acolherão os estudantes.
O CALIMED precisa achar professores do curso para indicar.
3. Reunião do Marketing
Os jalecos chegaram e serão vendidos por 65 reais.
Será feita uma pesquisa com os calouros amanhã, para ver quais produtos eles
comprariam e qual preço eles estariam dispostos a pagar.
4. Comissão de Educação Médica
Várias das propostas levadas ano passado para o SACI e para o seminário dos
professores foram implementadas. A Reumatologia foi adiantada para a quinta fase e
algumas aulas de Endócrino foram para a sexta fase. No internato, daqui 2 anos, os
plantões da Carmela serão na 10ª fase. Além disso, estão tentando fazer com que as
escalas de plantão do internato sejam feitas pelos departamentos e não pelos alunos.
Pautas:
1. Data do evento sobre a EBSERH
O plebiscito sobre a EBSERH será em Abril. Antes disso, precisamos fazer uma roda de
conversa sobre a EBSERH e uma Assembleia para tirar a posição dos alunos do curso.
Encaminhamento: semana que vem serão discutidos os pontos abordados nessa roda de
conversa e se alguém de fora será convidado. Também discutiremos na próxima RO se a
Assembleia será nesse dia.
Há outra questão a ser discutida que é a seguinte: como para decisão de Assembleia é
necessária presença de metade do curso, talvez seja melhor fazer votação em urna e
passar de sala em sala. Isso será decidido na próxima RO.
2. Auxílio camisetas MedCult
CA pagaria o pedido das camisetas e, depois da venda, seria devolvido o dinheiro do
custo. As camisetas seriam deixadas no CA. Foram encomendadas 60 camisetas.
Venda das camisetas: MedCult, happy hour e durante os horários da RO. Importante
divulgar a venda das camisetas nas salas.
Prazo para a devolução do dinheiro: no segundo semestre o CA precisará de dinheiro
para a semana acadêmica. Por isso, foi levantada a importância de estabelecer um prazo.
No entanto, não se chegou a um acordo sobre o assunto.
Conclusão: CA vai pagar 720 reais pelas 60 camisetas encomendadas. Elas vão ficar com
as pessoas envolvidas na organização do MedCult e serão vendidas por 20 reais. O
preço de custo será repassado pela organização do MedCult ao CALIMED.
3. MedCine
Será realizado uma vez por mês, provavelmente na terceira quinta-feira do mês. Um
professor convidado passa um filme e, depois, é feita uma discussão sobre o filme.
Encaminhamento: fazer ofício para reservar sala
4. Manual do calouro SAC
Comissão de Auxílio Estudantil está finalizando o material, que será distribuído na
próxima quarta. Por falta de dinheiro para imprimi-los, eles serão repassados na forma
digital.

Inclusão de pauta:
1. Chaves do CA
Quem quiser as chaves do CA, entregar 5 reais à Raíssa, na próxima RO, que então ela
vai encomendar as chaves.

