ATA Reunião Ordinária do dia 25/05/2015

Repasses:
1. MedCine
- Alessandra já fez a prestação de contas para a Raíssa
- O próximo será o último do semestre
2. Bicicletário
- Lucas sugeriu fazer um semelhante ao do Banco do Brasil
- Não precisaria de licitação, porque seria muito barato
- Lucas ficou de falar com o pessoal da manutenção
3. Auditório (prédio novo)
- há projeto para instalação das poltronas, mas ainda há entraves burocráticos
4. Guarda-volumes para os alunos
- Não foi feito projeto ou pedido de armários para os alunos
- Antes de falar com o conselho do CCS, precisamos fazer reunião com CCIH e diretoria
do HU para que seja discutida uma sugestão de projeto
- Encaminhamento: pesquisar modelos de armário (talvez iguais aos da BU) e trazer
projetos
5. Reunião com o conselho do CCS
- Vão formar uma nova comissão para estudar os espaços do CCS - será constituída por
um representante dos coordenadores de curso, um dos chefes de departamento e outro
dos coordenadores de pós-graduação
- Pedro e Luiza já estiveram em reunião com a Isabela (diretora do CCS) e perguntaram
sobre a possibilidade de espaços de descanso/lazer para os estudantes. Ela disse que
estava estudando essa ideia
Inclusão de pauta
1. Movimento “permanência real para estudantes reais”
- Com os cortes de gastos da PRAE, alguns alunos tiveram seus pedidos de bolsa
permanência negados. Começou um movimento chamado “permanência real para
estudantes reais”. Na semana passada se reuniram num movimento chamado “o que ouvi
da PRAE”.
- A Laís pediu ao CALIMED a adesão ao movimento, a fim de fazer um questionamento
no curso (quem precisa desse benefício) e apoiar o movimento
- Já tentamos fazer levantamento para ver quantos alunos da Medicina recebem bolsa
permanência, mas o pessoal não responde
- Plínio: a maioria dos alunos que entram por cotas no curso recebem bolsa permanência
-> podemos ter uma ideia de quantos alunos precisam desse auxílio. Mas só podemos
fazer algo se os alunos da Medicina se queixarem
- Gabrielle: fazer um post no grupo da medicina pedindo para que os alunos que estão
tendo problemas com a bolsa entrem em contato com o CA, a fim de que possamos
auxiliá-los
- Alessandra: fazer post anunciando os problemas e pedir para que, quem estiver tendo
problemas com a bolsa permanência, entrar em contato com a Comissão de Auxílio
Estudantil
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Encaminhamento:
- Fazer formulário anônimo perguntando se o aluno recebe algum auxílio do MEC ou da
PRAE e perguntar se tem alguma dificuldade
- Post no grupo da medicina
- Sobre o movimento: concluímos que não podemos respaldar um movimento que não
conhecemos direito. Tentaremos resolver os problemas internos do curso
2. Encaminhamentos da reunião da diretoria
- Pedimos às comissões para que se reunam pelo menos quinzenalmente (melhor se tiver
data fixa) - diretoria vai se distribuir para que pelo menos um membro esteja na reunião
da comissão

