ATA da Reunião Ordinária do dia 8 de junho de 2015

Repasses:
1. Semana acadêmica
- Haverá reunião na quinta durante a tarde, às 17h30
- Nessa semana será divulgada pelas salas
Pautas:
1. Armários
- Fabrício disse para reunirmos ideias de modelos de armários, já que ainda não foram
feitas as licitações dos armários.
- sugeriram de fazer como os armários da BU
- é inviável ter armário para todos - priorizar quem está em aula prática
- Sugeriram de cada um trazer o seu cadeado
- Controle do armário:
!
Igual da BU - não deixar os alunos saírem do prédio com a chave do armário
!
Um armário por aluno
!
Lista - Délcio sugeriu de fazer uma lista e, quando a pessoa pegar um armário,
assinar essa lista na entrada e na saída
- CCIH pediu para que os alunos não transitem pelos leitos com suas mochilas
- O objetivo é que os armários sejam usados pelos alunos que estão tendo aula prática
dentro do hospital, bem como pelos internos
- Há 120 internos passando no HU + 300 alunos (3ª a 8ª fase)
- Lembrar que as atividades práticas têm horários variados (metade da manhã/ metade da
tarde)
- Horários de aulas práticas das turmas de Medicina:
Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Manhã

- Sétima fase
- Oitava fase

- Quinta fase
- Sétima fase
- Oitava fase

- Terceira fase
- Quarta fase
- Sexta fase
- Sétima fase
- Oitava fase

- Quinta fase
- Sexta fase
- Oitava fase

Tarde

- Quarta fase

- Oitava fase

- Terceira fase

- Sétima fase
- Oitava fase

Sexta
- Quarta fase
- Oitava fase

Com base nessa avaliação, o número de 350 seria o mínimo necessário para alocar todos
os alunos no dia de pico, quarta pela manhã, em que 5 turmas estarão em aula prática.
2. Comissão de Marketing: canecas térmicas
- Bea trouxe 3 modelos para serem votados pelos presentes na RO
- Sugeriram de colocar não só o símbolo do CALIMED, mas também alguma menção a
“Medicina UFSC”
- Sugeriu-se de fazer uma pesquisa de opinião no grupo da Medicina no facebook
- Bea disse que isso ia levar muito tempo e eles queriam encomendar isso logo - vai
pesquisar novos modelos e colocar em votação no grupo da gestão durante essa semana
- Bolsoni sugeriu um modelo com fundo preto e um crânio

