Florianópolis, 06 de agosto de 2016.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1 REPASSES
1.1 AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS
Foi escolhida a Casa Lar Luz do Caminho (http://www.casalarluzdocaminho.org/contato), associação
de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, voltada para a assistência social e tendo como objetivo
acolher crianças de ambos os sexos de zero a cinco anos de idade que, tendo seus direitos violados,
necessitam de acolhimento institucional, segundo determinação judicial.
Andressa enviou um e-mail perguntando do que as crianças precisam.
Serão postadas mais informações no grupo do facebook.
O sistema será de apadrinhamento: As crianças enviam cartas com pedidos e cada voluntário fica
responsável por uma.
1.2 CONVERSANDO COM PROFISSIONAIS
Na eleição do grupo da medicina no Facebook, os temas mais votados foram: Saúde mental dos
médicos e Educação médica/ Currículo oculto.
Encaminhamento: Entrar em contato com professores/ profissionais relacionados aos temas.
Alunos que quiserem indicar palestrantes podem entrar em contato conosco pela página do Calimed
ou procurar Andressa e Anelise, da terceira fase.
1.3 COMISSÃO ACADÊMICA (CAD) – PROJETOS DE PESQUISA
Após a divulgação dos projetos de pesquisa, alguns alunos pediram que enviássemos os e-mails dos
professores para contato. Membros da comissão conversaram com os professores responsáveis, que
não disponibilizarão os e-mails, pois preferem que os alunos interessados os procurem pessoalmente.

2 PAUTAS
2.1 MÁQUINA DE CAFÉ – NESCAFÉ Dolce Gusto
Aline postará no grupo do face o doc para os alunos interessados em adquirir caixas de cápsulas
colocarem seus dados: nome, fase, sabor e quantidade. O valor da caixa com 16 cápsulas (R$ 22,20)
poderá ser pago até o dia 19/09 (sexta-feira) para os responsáveis:
Aline Caramori - 6ª fase – (48) 9681-6557
JúliaFeráboli – 5ª fase – (48) 9119-8811
Álvaro Fortino – 4ª fase – (48)9945-5160
Vinícius – 2ª fase – (47) 8814-9379

O CA venderá cápsulas avulsas durante a RO, no valor de R$2,00.
Alunos que já tiverem cápsulas também podem utilizar a máquina.
Encomende suas cápsulas aqui:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ko4seAE3NqT5KEXAlIWf6oCnpkKtqXhTDorkaYTKr6Q/
edit#gid=0
2.1 RECICLAGEM DO LIXO – ONG COEPAD
Gabriele, estagiária da coordenação, trabalha na ONG COEPAD – um projeto que objetiva inclusão
de portadores de deficiência intelectual por meio de uma oficina para fabricação de papel artesanal,
reciclando papel doado pela comunidade. O material reciclado é vendido em diversos locais como a
livraria da UFSC para arrecadação de fundos e manutenção da instituição.
Encaminhamento: Perguntar ao CCIH sobre a possibilidade de colocar contêineres para reciclagem
nos andares do bloco didático. Ver quantos eles poderiam disponibilizar e organizar o fluxo de levar
os papeis até a ong.
Conheça a COEPAD: http://www.coepad.com.br/index.html
2.2 INTERNATO
Na última reunião da Comissão do Internato e representantes, discutiu-se sobre a possibilidade de
alteração nas regras das faltas. Por exemplo: O aluno que faltar deverá fazer a reposição dentro do período de
uma semana após o dia da falta. Essa mudança pode prejudicar alunos que faltarem por motivo de doença, por
exemplo, e que podem não conseguir fazer a reposição dentro do período estipulado. Esse ponto seria levado
na próxima reunião do colegiado para votação e aprovação.
Pedimos que levem o ponto de debate para o SACI, dia 15 de setembro (próxima quinta-feira), onde
aproveitaremos a presença dos professores para levantar a questão. A presença dos alunos do internato,
principalmente os que se sentem prejudicados pela possível mudança, é muito importante. A mesa do ocorrerá
no período da tarde, 13h30.

