Informes:
1. Mudança para o prédio novo
Amanhã, a partir das 17h
2. Carta de apoio a manifestação dos alunos do curso de Odontologia da UFSC
Será postada na página do CALIMED
3. Candidatura para representação discente
Délcio se candidatou a representante discente do Departamento de Clínica Médica
Pautas:
1. Balanço do debate
Não foi gravado
Precisamos controlar melhor as perguntas - acabaram sendo exposições de opinião
Mesa de discussão foi elogiada
Votação: compatível com a votação do Facebook - maioria concorda com policiamento no
campus e não concorda com a invasão do campus
O objetivo foi obter um posicionamento inicial do CA em relação ao policiamento no
campus
Encaminhamentos: no próximo debate, estabelecer algumas perguntas e limitar o tempo
2. Organização do Seminário de Avaliação do Currículo Integrado (SACI)
Pautas do que deve ser organizado no curso são levadas ao SACI e são discutidas entre
professores e alunos.
Pretendemos levar mais professores nesse ano
Ano passado foi dividido em 3 eixos: carga horária, interação comunitária, internato
Pela manhã eram levantados os problemas e durante a tarde eram feitos os
encaminhamentos - difícil em um dia levantar todos os problemas e solucionar todos
Nesse ano já levaremos as pautas para o SACI a partir do que for discutido nas CRTs
Também será disponibilizado documento com as pautas para os professores e alunos
antes do início do SACI
Encaminhamento: levar os problemas do curso para a CRT
3. Escolha do símbolo do CALIMED
Ano passado houve um concurso no MedCult para escolher símbolo para a Medicina.
Porém, foi proibido usar um símbolo para o curso. Então decidimos criar um símbolo para
o CALIMED. Entre as opções, haverá alguns dos símbolos inscritos no concurso do ano
passado, mas serão abertas inscrições para novos símbolos
4. Reunião 14.1
Os problemas estão sendo resolvidos e logo será marcada nova reunião com a 14.1.
Encaminhamentos da reunião do dia 3 de abril com a 14.1 foram: maior controle sobre a
segunda fase durante a organização da SAC e manual da SAC

5. Solicitação do café/ lanchonete anexo ao novo prédio do HU
Encaminhamento: conversar com o Maninho amanhã na mudança sobre a viabilidade
desse projeto
Inclusões de pauta:
1. Solicitação de 2 passagens aéreas para o ECEV
O ECEV é um evento que reune as CLEVs do País. Lá haverá curso de capacitação para
montar novas CLEVs, troca de experiências entre os estudantes e será ensinado a usar o
novo sistema de dados. Além disso, a presença de membros da CLEV/UFSC no evento
vale pontos para todos os alunos de Medicina da UFSC.
Foram solicitadas para a PRAE, mas essa entrou em greve
Nova solicitação, dessa vez a coordenação do CCS, mas que ainda não respondeu
Solicitação de dinheiro ao CALIMED para a compra de passagens, caso a resposta da
coordenação do CCS seja negativa
Encaminhamento: será feito fluxo de caixa do CALIMED e amanhã damos a resposta a
CLEV
2. Sede antiga
Terapeutas da alegria têm interesse nesse espaço, pois atualmente precisam dividir um
espaço no CCS com outro grupo.
Ainda não podemos dar a resposta. Primeiro precisamos fazer a mudança para a sede
nova e depois falar com o Maninho sobre os planos dele para a sede antiga.

