ATA Reunião Ordinária do dia 22/06/2015

Pautas:
1. SAC 15.2
- 15.1 ainda não fez comissão para organizar a SAC
- Pretendemos manter a estrutura da SAC feita com a 15.1
- Pedro vai falar com a Isadora e postar o horário da reunião do CA com a 15.1 no grupo
da gestão
- Pensamos em chamar o Alexandre para dar uma palestra sobre a vida do estudante de
Medicina
- Palestra do Djeff sobre a qualidade de vida do estudante de Medicina: temos que ver se
ele que vir para a UFSC
- Palestra do Cherem sobre os Médicos: manter
Inclusões de pauta:
1. CEB: TAEs
- Hoje está ocorrendo um CEB auto-convocado pelo CA da Física para discutir a questão
dos TAEs.
- Ano passado, os técnicos administrativos entraram em greve e votaram para o DCE e
CA/ alunos não terem participação política na greve. Hoje, essa votação vai ocorrer de
novo no CEB. A alternativa dada pelo DCE será de apoiar a greve, mas negociar um
funcionamento parcial do RU e da BU.
- Plínio pediu para discutirmos isso
- Se houver votação, vamos votar a favor de negociações com a reitoria a fim de que a
BU e o RU funcionem, apesar da greve
2. Armários
- Chegou ao Fabrício que a Odonto fez pedido de armários e recebeu. Pediu para o Paulo
ir ao departamento de Odonto ver isso
- Mostraram para o Paulo os documentos para pedido de armário e ele levou esses
documentos ao Fabrício
- Odonto ganhou 120 armários, sendo que cada armário tem 3 volumes (daria 360
volumes). Custou 150 mil reais
- Fabrício disse que vai tentar pedir esses armários para a Medicina
3. Evento: discussão sobre abortamento
- Não vai dar para fazer um evento grande agora, pois houve problemas em relação ao
assunto que havia sido escolhido
- Pensando num evento pequeno. Luiza deu a ideia de fazer uma discussão sobre
abortamento e convidar o professor Sérgio Murilo (tem ambulatório de atendimento a
vítimas de abuso). Podemos fazer uma roda de conversa. Professor introduz o assunto e
abre para perguntas
- Sugeriu-se de chamar a Roxana e o Sérgio Murilo e dar 15min para eles introduzirem o
tema. Depois, abrir para perguntas
- Encaminhamento: Paulo vai falar com o pessoal da Comissão de Eventos para
encaminhar esse evento
4. Problemas de permanência
- Há algumas ROs ficou combinado de mandar email sobre problemas de permanência
para os alunos da Medicina e fazer um post sobre o assunto no grupo da Medicina, mas
acabou não sendo feito.
- Encaminhamento: Plínio vai divulgar hoje no grupo da Medicina e mandar o email para
as turmas

