Ata da Reunião Ordinária do dia 22 de setembro de 2014

Repasses:
1.Comissão de Auxílio Estudantil:
- Não haverá transporte para o Braincoms, pois segundo a PRAE, não há recursos
- COBEM: provavelmente não conseguirão transporte, mas vão tentar falar com o
Maninho e levar o requerimento à PRAE, a fim de que façam uma revisão. Se
recusarem, vamos fazer um levantamento das pessoas que têm interesse em ir ao
COBEM e tentar resolver essa questão
- Seminário de Auxilio estudantil:
(a) O seminário tinha como objetivo propor projetos que melhorem as condições de vida
dos estudantes financeiramente vulneráveis.
(b) O pró-reitor disse que falta dinheiro e estão direcionando os recursos atuais para o RU
e para auxílio de moradia.
(c) Farão levantamento do custo de vida ao redor da UFSC
(d) Sugeriram como terminar as filas do RU
- Desconto no Restaurante dos servidores do HU - CAE vai tentar conseguir o desconto
de 15% para todos os alunos de Medicina. Além de ser melhor para os alunos de
Medicina, pois é mais próximo às salas de aula, reduziria as filas no RU
2. Comissão de Eventos
- Móveis que ainda não vieram para o CA: armário estante número 5, uma estação de
trabalho, uma mesa de reunião retangular, 10 banquetas, 17 cadeiras de escritório fixas
sem braço. Júlia vai responder ao Maninho que queremos todos os móveis.
- Festa com a engenharia de Produção: por causa dos calendários dos cursos, naão
conseguiram encaixar no calendário desse semestre. A ideia é fazer uma festa maior
(talvez na Life) no semestre que vem. A partir dessa sexta, haverá reunião a cada 15
dias, na Atlética, às 17h. Encaminhamento: Paulo tentará ir a essa reunião.
3. Comissão de Comunicação
- Avaliação do CA está pronta, só falta enviar aos alunos.
- Vão enviar o questionário para os emails de turma e a Laís vais fazer um post no grupo
da Medicina explicando sobre a avaliação. Se o acesso for baixo, a Laís fará novo post
no grupo da Medicina, mas com o link da pesquisa.
Pautas:
1. Convocação de comissão eleitoral para eleições do CALIMED
- Ano passado as eleições foram dia 7 de novembro. Pelo estatuto, deveria ter sido no
final de outubro. Então, se seguirmos o estatuto dessa vez, fecharemos a gestão sem ter
concluído 1 ano de mandato.
- A campanha tem que começar 1 mês antes das eleições. Se elas serão no início de
novembro, a comissão eleitoral deve estar pronta no início de outubro
- A comissão eleitoral que vai fazer o estatuto das eleições. Sugeriram de fazermos o
nosso baseado no estatuto do Direito, que é bem completo
- Encaminhamento: enviar estatuto para o Djon
- Na próxima RO serão nomeados os membros neutros da comissão
- Encaminhamento: enviar email para as turmas para formação da comissão eleitoral
2. Organização do SACI (Seminário de Avaliação do Currículo Integrado)
- Murilo, do CA da USP, confirmou que vem para a abertura do SACI
- Encaminhamento: SACI como pauta na próxima semana
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Inclusão de pauta:
1. Repasses da FEV
- COBREM: data não está decidida, mas provavelmente será entre os dias 10 e 18 de
janeiro de 2015. O tema será: “Saúde: direito de todos, dever do Estado”. Será na Santa
Casa de BH
- Edital da CLEV: UFSC foi a universidade que mais recebeu intercambistas (33
intercambistas), e cada um valerá 10 pontos por aluno. Os alunos daqui ainda ganharão
15 pontos por ROEx + 20 pontos pela presença na FEV . Portanto, os alunos da UFSC
sairão com cerca de 400 pontos

