ATA da Reunião Ordinária do dia 15 de setembro de 2014

Repasses:
1. Diretoria:
→ Sobre o pedido de materiais para o novo bloco didático:
- Quadros: já foram pagos, mas a empresa precisa entregar;
- Wi-Fi: o Maninho já entregou o pedido para o CETIC. Agora falta eles mandarem alguém
vir instalar a rede Wi-Fi;
- Ar condicionado: há um problema com o transformador e se ligarmos o ar das salas,
falta luz no hospital. O HU precisa fazer licitação de material elétrico e substituir a rede
elétrica. Houve licitação, mas deu um valor muito superior ao previsto. Dia 15 de outubro
haverá nova licitação. Sendo aprovada, as empresas têm 60 dias para entrega e
instalação do material. Enquanto a situação não é resolvida, tentaremos solicitar
ventiladores para as salas de aula. A Bolsoni ficou encarregada de mandar email para o
Paulo e fazer esse pedido;
- Cortinas: há falta de pessoas no departamento responsável pela solicitação de cortinas,
por isso, acredita-se que isso ainda vá demorar. A solução temporária será colocar papel
pardo nas janelas.
→ Móveis do CA: chegaram mesas e cadeiras para o CA. Elas estão no primeiro andar. E
presisamos buscá-las na próxima segunda.
→ Máquina de café: o pedido de uma máquina de café para o novo bloco didático precisa
ser feito pela Universidade. A Bolsoni vai encaminhar um ofício para o “Centro de
Concessão de Contratos de Uso”. No próximo informe haverá um comentário sobre isso.
→ Reorganização do espaço da BU setorial - vamos sugerir ideias a fim de aumentar a
área de estudos e falar sobre isso com o Maninho. O setor de periódicos, por exemplo, se
fosse removido para outro lugar, deixaria um bom espaço vago para ser ocupado por
mesas de estudo. Podemos também tentar fazer uma sala de estudos no prédio novo.
Encaminhamento: marcar reunião com Maninho para falar sobre o assunto.
→ Livros da BU: temos liberdade para pedir e devemos fazer isso, pois geralmente os
professores não pedem.
Encaminhamento: divulgar no grupo da Medicina, para que os alunos solicitem livros que
estão em falta; fazer um tutorial ensinando os professores a fazer o pedido.
→ Informe: está pronto e será postado nessa semana
→ Comissão eleitoral: será convocada na próxima convocatória de Reunião Ordinária
Pautas:
1. Avaliação do CA
- Terceira questão colocar: críticas e sugestões referentes a CAE
- Segunda questão: perguntar se os alunos tiveram conhecimento do desconto
- Questões da CEM: nada vai mudar
- Questões da Comissão de Eventos: também nada muda
- Questões da Comissão de Marketing: naquela sobre a compra dos produtos, colocar
alternativa para escrever qual produto comprou
- Questão do símbolo: vai permanecer
- Questões sobre a Diretoria: cada questão terá espaço para comentário
- Na questão sobre a divisão da gestão em comissões, colocar os nomes das comissões
- Colocar a questão sobre a avaliação do CA após a questão da nota para o CA
Inclusão de pauta:
1. Pedido de camisetas do CALIMED
- Bea vai ver quantas camisetas ainda temos no estoque e fazer um novo pedido

