Reunião Ordinária

12 de março de 2016

Repasses:
1. Medcine Convite para o primeiro medcine do semestre, dia 13/04. Filme escolhido pela professora Fabiana
Aidar, “21 Gramas”. A presença vale certificado para a Clev.
2. Questionário de avaliação Palestra sobre a Ebserh para os calouros 16.1 : Cinco dos que participaram
responderam ao questionário. A palestra foi bem avaliada, com duas notas “ 9” e três notas “10”. Todos
responderam “sim” às perguntas “A palestra foi capaz de sanar suas dúvidas?” e “Gostariam que a
repetíssemos aos calouros 16.2?”. No espaço para comentários, críticas e sugestões houve o pedido de que
na próxima tragam mais os pontos positivos e negativos. Os calouros comentaram também sobre a
imparcialidade em alguns momentos. Foi pedido que se repita a reunião para a segunda fase (turma 15.2).
Fica como encaminhamento perguntar se a turma possui interesse e quantos participariam.
3. Site CALIMED A diretoria participou de reuniões com a empresa UIPI, Empresa Junior do Design e estão na
fase de fazer um fluxograma. Enquanto o site não fica pronto, a Comissão Acadêmica fará uma página
própria no facebook para centralizar e expor melhor as informações.
Pautas:
1. Conversando com profissionais (CP) A Comissão de Eventos organizou uma enquete no grupo da Medicina
UFSC para que todos pudessem votar no tema de preferência. Os dois temas colocados na eleição foram
“Atendimento ao surdomudo” e “Aborto”, com o segundo obtendo a maioria dos votos. A primeira roda de
conversa será realizada dia 14/04 às 18:00h, sala a confirmar. Foi pedido que os participantes tenham direito
a certificado para a Clev, já que o evento é de cunho político. Fica como encaminhamento a postagem no
grupo da Medicina com as informações do evento.
Responsáveis por avisar sobre a CP nas fases:
Primera: Nathália
Segunda: Anelise
Terceira: Isadora e/ou Gustavo Ferrazza
Quarta: Marcelo
Quinta: Aline
Sexta: Esther
Sétima: Daltro
Oitava: a confirmar
Internato: Raíssa ou Giullia ( a confirmar)
2. 2 . Eleição para Representantes Discentes Há vagas remanescentes nos departamentos de Clínica Médica,
Cirúrgica e TocoObstetrícia. A CEM publicará as vagas remanescentes que terão inscrições abertas até o dia
13/04. As eleições só ocorrerão para os departamentos nos quais o número de inscritos excede o de vagas
SPB, Colegiado e NDE. Para os demais, os inscritos estão eleitos.
3. Brinquedos para a pediatria A pediatria precisa de brinquedos laváveis. Haverá uma mini-campanha para
arrecadar dinheiro e assim compra-los nas lojas de R$1,99. Esther comprará essa semana.
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