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Repasses:
1. CEM
- Reunião com Fabrício na última quinta-feira - disse que vai revisar os planos de ensino
- CEM vai dar uma revisada no TOCE, cirurgia plástica e cirurgia geral, a fim de ver
realmente qual a carga horária alocada - se for menos do que o previsto, poderiam puxar
a endócrino para a sexta fase - amanhã será discutido na reunião do NDE
- Pessoal da CEM falou sobre infecto, parasito e microbio - tentar juntar os 3 professores
e fazer um plano de ensino quase que único
1. Alimentação internos parte III
Semana passada houve reunião entre o CA, a PRAE, a direção do HU, PROGRAD, com
o Fabrício e com o diretor do CCS.
Direção do HU e coordenação questionaram o mérito do pedido, afirmando que não
temos necessidade de comer aqui no HU, desde que haja 1h-1h30 de intervalo para
almoçar no RU. Mas sabemos que isso é impossível.
PRAE respondeu que onde havia o “Redondo”
vai virar uma sede do RU, e os
Servidores, perto do CCJ, também vai virar sede do RU (só quando voltar da greve).
Direção do HU disse que se a PRAE mandar abrir o refeitório para os internos, ele será
aberto. Eles farão levantamento do número de alunos que fazem estágio obrigatório aqui
em período integral, que também teriam direito.
Encaminhamento: mandar email em 2 semanas
Reunião do internato: Fabrício questionou o pessoal se eles conseguiam ou não almoçar
aquele intervalo de tempo. O pessoal respondeu que no RU é impossível. Se for em outro
restaurante, até conseguem almoçar, com exceção de um estágio ou outro que é mais
puxado.
Fabrício vai ver esses estágios em que os alunos não têm tempo de almoçar e pedir para
que os preceptores terminem mais cedo no período da manhã ou, durante a tarde, que
comece mais tarde.
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2. SAC 15.2 - reunião com a primeira fase
Vamos marcar uma reunião com a 15.1 para começar as conversas da SAC. Seria
interessante que antes da reunião eles tivessem uma comissão para organizar a SAC
montada.
Encaminhamento: Isadora vai conversar com a turma dela e ver qual o melhor dia para
marcar a reunião.
3. Investigação profissionais HU
Nenhum dos presentes achou que o CALIMED deve tomar algum posicionamento em
relação ao assunto no momento.
4. Repasses MedCine
- Compraram a pipoqueira, custou 78 reais
- Último MedCine do semestre será nessa quinta, às 17h30, com o professor Cutolo

