ATA da reunião ordinária do dia 30 de março de 2015

Pautas:
1. Rediscussão da data da consulta aos alunos sobre EBSERH
Dia 9 haverá prova da LAMI, então será uma data impossível. Pensamos em fazer a
consulta aos alunos sobre a EBSERH dia 6 e a votação, nos dias 7 e 8. Não chamamos a
consulta de “Assembleia”, pois uma assembleia precisa ter coro de 1/3 dos alunos do
curso. Há a possibilidade também de fazer a audiência depois da votação.
Gabrielle propõe de fazermos a audiência depois do plebiscito. Délcio concorda que a
audiência deve ser após a votação, baseada na opinião da maioria dos alunos. Assim, a
maioria dos presentes vota a favor da audiência ser após a votação.
Portanto, a votação será nos dias 7 e 8. No dia 8 ocorre a apuração e, no dia 8, a
confecção da carta.
Martinhago: vai divulgar material sobre EBSERH, bem como o plebiscito e a audiência
A pauta da audiência será: apuração do resultado das eleições e construção da carta do
posicionamento dos alunos em relação a EBSERH/HU
A audiência é para escrever uma carta sobre o que os alunos querem do HU.
2. Cédula do plebiscito sobre a EBSERH
O que estará escrito na cédula?
Alessandra: Diante da situação do HU, você é a favor da adesão à EBSERH?
Jéssica: sugere fazer uma cédula com 2 perguntas:
* Você acha que a EBSERH é a melhor solução para o HU?
* Caso a EBSERH entre, você gostaria de ter voz dentro das decisões tomadas?
Raíssa: achou a pergunta da Jéssica tendenciosa, pois a EBSERH é a única opção
apresentada atualmente.
Giulia: essa discussão já foi feita dentro e fora do CA. A carta vai sair e será baseada no
posicionamento dos alunos. Se eu quero me manifestar ou não, não faz sentido. Achou a
pergunta da Alessandra melhor.
“Na situação do HU, você acha razoável a adesão do hospital à EBSERH?”
Gabrielle: achou que a pergunta da Jéssica não responde se os alunos são ou não
favoráveis
Bea: concordou com a pergunta da Alessandra, deve ser algo mais direto.
Jéssica: não vê sentido em alguém que não acha a EBSERH a melhor opção dizer-se
favorável. Acha que o objetivo do CA é discutir a questão “o que queremos da EBSERH?”.
Dizendo sim ou não, a EBSERH vai entrar. Mas não podemos dar a impressão de que
vamos dar carta branca para a empresa fazer tudo que quiser.
Rafael: alertou que alguns assuntos, só porque já foram discutidos, podem ser discutidos
de novo sim, uma vez que algumas pessoas não têm condições de fazer parte de todas
reuniões.

Bolsoni: é a sexta RO que discutimos o tema. Só queremos hoje sair com cédula pronta e
datas definidas. Vamos divulgar o resultado da votação, somente junto com a carta, para
não dar a impressão de que estamos dando carta branca para EBSERH.
Raíssa: respeita a opinião da Jéssica, mas ainda acha a pergunta tendenciosa.
Arthur: o assunto já foi discutido várias vezes. O objetivo da consulta é saber a opinião
dos alunos em relação à EBSERH dentro da situação que temos hoje. Isso já está
definido. Abrimos a discussão em mais de uma RO.
Júlia: a partir do momento que é favorável, mas não acha a EBSERH a melhor opção, já
está fazendo julgamento crítico sobre a EBSERH. Espera que as pessoas que vão contra
à entrada da EBSERH no hospital estejam na audiência para escrever a carta. Ninguém
quer dar carta branca à EBSERH.
A pergunta da cédula foi colocada em votação:
Alternativa 1:
“De acordo com as discussões realizadas na comunidade acadêmica, materiais
disponibilizados e seu próprio esclarecimento, levando em conta a situação atual do HU,
você é ou não favorável à adesão do HU à EBSERH?”
( ) Sim
( ) Não
( ) ???
Alternativa 2:
“De acordo com as discussões realizadas na comunidade acadêmica, materiais
disponibilizados e seu próprio esclarecimento, levando em conta a situação atual do HU,
você acha que a EBSERH é ou não a melhor solução para o HU?”
( ) Sim
( ) Não
A alternativa 1 ganhou. Foi votada pela maioria dos presentes.
Agora qual seria a terceira alternativa dentre as respostas, para aqueles que não desejam
votar nem “sim”, nem “não”? Foi colocado em votação.
Respostas:
( ) não me sinto preparado - 9 votos
( ) branco/ nulo - 10 votos
( ) indeciso - 1 voto
A alternativa 2 ganhou por voto da maioria dos presentes.
3. Segurança no campus
Tem ocorrido muitos assaltos na UFSC, bem como sequestros. Em vista disso, o DCE e
vários outros CAs estão se organizando para fazer uma manifestação no Hall da reitoria
amanhã, a fim de pressionar a administração central sobre uma posição em relação ao
assunto. Júlia veio pedir, em nome do DCE, apoio do CALIMED. Pedem para o CA fazer
propaganda do evento no facebook.
Aline faz uma ressalva para que, quando o CALIMED divulgar isso, esclarecer que não é
um movimento a favor do policiamento no campus.
Nenhum dos presentes achou problema em apoiar a causa.
Bolsoni vai postar o evento no Facebook.
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4. Representantes discentes: discussão sobre o processo de eleição
Sofia vai postar no grupo as funções que a CEM consegue ocupar e as funções que
outras pessoas da gestão precisariam ocupar.
Bolsoni disse que as cédulas podem ter foto e intenção da pessoa para ser representante.

