Florianópolis, 13 de setembro de 2016.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1 REPASSES
1.1 RECICLAGEM DO LIXO - COEPAD
Marcelo foi ao CCIH e conversou com Dra. Ivete. Se a COEPAD puder disponibilizar transporte e
ficar responsável pelo recolhimento, o CCIH poderá doar as lixeiras para cada andar do bloco didático.
Esse mês, Gabrielle ficará responsável por recolher o material e fazer o transporte até a organização.
Gabriele da COEPAD verá se alguém se disponibiliza a vir buscar o material.
Encaminhamento: pegar arte da organização e fazer divulgação.
Conheça a COEPAD, organização que objetiva a valorização e inclusão social de portadores de
deficiência cognitiva por meio do trabalho na reciclagem de materiais. (http://www.coepad.com.br/)
1.2 CONVERSANDO COM PROFISSIONAIS
A comissão de eventos está em contato com professores e psicólogas. Querem trazer palestrantes
diferentes dos professores que nos dão aula.
1.3 CAFÉ
Aline
postou
o
docs
para
pedidos
de
cápsulas
no
facebook.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ko4seAE3NqT5KEXAlIWf6oCnpkKtqXhTDorkaYTKr6Q/
edit#gid=0
Pagar até sexta-feira (16/09) para:
Aline Caramori – 6ª fase – (48) 9681-6557
Júlia Feráboli – 5ª fase – (48) 9119-8811
Álvaro Fortino – 4ª fase – (48)9945-5160
Vinícius – 2ª fase – (47) 8814-9379

2

PAUTAS
2.1 COBEM
O COBEM é o Congresso Brasileiro de Educação Médica, organizado pela Associação Brasileira de
Educação Médica (ABEM). Este ano o congresso acontecerá em Brasília, infelizmente nas mesmas
datas da nossa semana acadêmica (SAMED). A UFSC precisa enviar um delegado discente para o
congresso e a Coordenação do curso nos procurou para indicar um estudante. Entraremos em contato
com alguns estudantes que já irão ao congresso para convidá-los.
2.2 SAMED
Atualização. As inscrições iniciam essa semana e o cronograma será colocado no site
http://samedufsc.weebly.com/.
2.3 PARECER LIBERAÇÃO DO INTERNATO PARA O SACI
Enviado à coordenação, o internato terá liberação para participar do SACI a partir de 13:30, sendo
necessário comprovar a presença no evento para liberação.

