Florianópolis, 14 de junho de 2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1. REPASSES

1.1.

Coroa de flores para Prof. Prazeres, técnico do TOCE, querido dos
alunos e professores
Passamos em salas pedindo a contribuição em dinheiro aos alunos, para

encomenda de uma coroa de flores em sua homenagem, em nome dos alunos de
medicina da UFSC. Até o momento da reunião, conseguimos arrecadar R$123,00
que ajudará a custeá-la (R$ 190,00).

1.2.

DOAÇÕES PARA O CA E TOCE
A mãe de um aluno ofereceu uma doação para o CA de livros e alguns
materiais para o TOCE.

1.3.

COMISSÃO ACADÊMICA (CAD)

Precisaram fazer uma reunião da comissão no horário da RO por falta de
horário dos membros.
1.4.

DEBATE ANASEM

O SIMESC já possui um posicionamento sobre a ANASEM. Enviarão email para as turmas e estão interessados em participar do debate sobre a
avaliação. Prof. Fabrício também participará. Entraremos em contato com
o coordenador geral da DENEM, Danilo, para convidá-lo a participar.
Talvez não seja possível a presença dele no evento. Há a idéia de

colhermos perguntas dos alunos do curso, enviarmos e pedirmos para ele
responder em vídeo que poderá ser apresentado no dia do debate.
1.5.

COMISSAO DE EVENTOS
Querem fazer a campanha de doação de sangue no próximo mês.
Andressa e Anelise entrarão em contato com o Banco de Sangue do HU
para verificar a possibilidade de estender o período de doação.

1.6.

CAMPANHA DO AGASALHO

Provavelmente a campanha do Rotaract voltará. O CA estará disponível
para ajudar na divulgação.
1.7.

INFORMATIVO CA
Aguardando as comissões enviarem os relatórios.

1.8.

SITE
Magno retornará as negociações com o contato que possui.

1.9.

SAMED ll
A Comissão Acadêmica da SAMED ll liberará o edital para submissão dos
trabalhos semana que vem. Já temos quatro patrocinadores confirmados.
Vamos começar a convidar os participantes.

1.10. REUNIÃO COM AS LIGAS
Dia 23 de junho haverá uma reunião com todas as ligas para que levem
suas ideias de workshops para a SAMED ll. Precisamos da doação de
porcos para o workshop de drenagem de tórax da liga de trauma.
1.11. EVENTO COLETIVO E CA
Novas políticas públicas de saúde – Debate sobre o cenário atual de
Florianópolis, hoje às 18:00. O CA entrou como apoiador do evento.
2. PAUTAS

2.1 – COMISSÃO BRASILEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM CÓDIGO DE
ÉTICA PARA ESTUDANTES DE MEDICINA
A CFM entrou em contato com Prof. Fabrício pedindo a indicação de dois alunos
para participarem da comissão. Pensamos que alunos do internato, pela
experiência que apresentam, seriam os melhores indicados a compor esse grupo
e indicamos Raíssa e Jonathan, que são membros do colegiado e participaram da
jornada de ética médica realizada esse ano pela CEM, discutindo casos. Foi
perguntando se mais algum dos presentes teriam outra indicação. Todos os
presentes foram a favor da indicação de Raíssa e Jonathan.
2.2. APRESENTAÇÃO DAS CHAPAS CONCORRENTES À ELEIÇÃO DO DCE

