Ata Reunião Ordinária

05 de março de 2016

REPASSES:
1. Comissão de Marketing – Chegada dos jalecos e convite para a reunião dia 06/04, ao meio dia, no Centro
Acadêmico.
2. Comissão Acadêmica – Apesar do esforço empregado pelos membros da comissão, não foi possível organizar
o calendário de atividades das ligas sem que os dias coincidissem. Os motivos apresentados foram: a
indisponibilidade de horário dos palestrantes, o não fechamento de cronograma de algumas ligas e a ausência
de respostas de outras. Porém, a comissão comprometeu-se em divulgar até o dia 15 do presente mês um
documento com todas as atividades das ligas e realizar uma reunião para que não aconteça o mesmo problema
semestre que vem. Pediram a ajuda do CALIMED para a compra do mural físico para divulgação das ligas.
Como encaminhamento, Thales Cavalcante entrará em contato com Prof. Fabrício para verificar a
possibilidade de doação pela coordenação. Foi levantada também a ideia de organizar uma campanha de
doação para a compra do mural.

3. ROEX – Determinações sobre a Avaliação Seriada para a Medicina, a criação de um Sisu para o Fies, a definição
do tema “Desafios dos Estudantes de Medicina” para a próxima ECEM. Aprovação de um Fundo de Auxílio
para Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos com o objetivo de incentivar a participação de membros
nos eventos da DENEM – após a liberação do Edital, os centros acadêmicos interessados solicitariam as vagas.
Para o próximo ECEM a auxílio ainda não estará disponível, mas fica como encaminhamento que a Comissão
de Auxílio Estudantil fique atenta à liberação do edital e fazer um formulário de inscrição.
4. Xerox HU – após solicitação do funcionário Cleiton, o CALIMED, entendendo como benefício dos estudantes,
fez um ofício para que a xerox do HU tenha seu horário de funcionamento alterado para 7:00 às 20:00.

5. Palestra sobre a Ebserh para os calouros 16.1 – Representante Discentes e membros do Conselho
Universitário, Délcio Castagnaro e Plínio Oliveira, fizeram uma reunião com os calouros 16.1 para explicar
sobre o processo de implantação da empresa no HU, a consulta aos estudantes do curso realizada pelo
CALIMED Gestão Sinergia, o contrato e a representação estudantil nas reuniões de implantação. Plínio pediu
que o CALIMED fizesse um questionário de avaliação para os calouros.

PAUTAS:
1. Representantes Discentes – Para solucionar o problema histórico do não comparecimento dos RDs em
algumas reuniões por motivo de provas, plantões e aulas, a CEM, com o objetivo de cobrar mais dos
representantes, porém facilitando para os mesmos, criará uma escala para que em cada reunião tenha, pelo
menos, dois RDs. Como encaminhamentos ficam a construção da escala, a revisão da participação mínima
para obtenção do certificado e a criação de um adendo explicando essa condição. Foi solicitado também que
em cada fase tenha um responsável por convidar para a eleição dos RDs.

2. Moradia Estudantil – O Centro Acadêmico de História solicitou ao DCE uma CEB para a discussão do tema
“Moradia e Permanência Estudantil”, a expulsão de alguns estudantes da Moradia e a precária situação da
mesma. Plínio Oliveira, do DCE, explicou aos presentes sobre os motivos da expulsão apresentados pela PRAE
e convidou o CALIMED a participar da reunião. Ela ocorrerá no dia 06/04 e o CALIMED terá como representante
Isadora Rosa, diretora da CAE.
3. Avaliação Seriada de Medicina – Representante da DENEM, Douglas Lauxen, explicou sobre o assunto. Como
encaminhamentos ficam a elaboração de um texto de posicionamento da DENEM (será feito por Douglas
Lauxen) , que tem reuniões marcadas com Órgãos de medicina de diversos Estados e a criação de uma roda
de conversa que será organizada pela Comissão de Eventos para o próximo mês quando conseguiremos ter
mais informações.
4. Conversa com Profissionais – Seguindo o cronograma elaborado pela Comissão de Eventos, a primeira CP
ocorrerá semana que vem e o tema será escolhido mediante enquete que será criada hoje no grupo da
Medicina no facebook. Os temas propostos em RO foram “Aborto” e “Atenção ao paciente surdo-mudo”.
Outro tema levantado foi “Inglês técnico para medicina” com a ideia de entrar em contato com o CCE para
verificar a possível criação de um projeto de extensão.

