Florianópolis, 16 de agosto de 2016.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1 REPASSES
1.1 TESOURARIA
Foi paga a quantia de R$500,00 de imposto de renda.
Foram devolvidos R$500,00 para Gabrielle Turnes, pelo estelionato sofrido na campanha de Páscoa.
Gabrielle acionou um advogado para resolver a questão.
1.2. RO DA PRÓXIMA TERÇA
Planejamento do semestre. Encaminhamento: Pedir para os responsáveis de cada comissão
estarem presentes e com plano de planejamento até o final da Gestão.
1.3. SITE CALIMED
O site está em fase de finalização. Encaminhamento: Pedir aos responsáveis que enviem o que
querem em seus espaços reservados às suas comissões.
1.4. MED WEEKEND
A organização do evento (AEMED e ACM) convida todos os estudantes a participar do evento de
integração esse final de semana, na ACM.
1.5 MUDANÇAS VPN UFSC
Marcelo explicou que agora é necessário entrar pelo site da CAPS e procurar em JORNAIS
INDEXADOS. Encaminhamento: Upar o vídeo explicando sobre o VPN na página do CA.
1.6. SAMED ll
O evento está em fase de finalização e já tem como palestrantes confirmados:


Dr. Aldo José Peixoto - Chefe clínico de Nefrologia na universidade de Yale. Graduado na UFSC
em 1992, fez Medicina Interna na Universidade de Connecticut, terminando sua especialização
em Nefrologia em Yale. Recebeu o Francis Gilman Blake Award pela qualidade do seu ensino
em 2010.



Dra. Anette Hoffmann - Possui graduação em Medicina pela UFSC, doutorado em Fisiologia
Geral pela Universidade de São Paulo e pós-doutorado pelo Centre National de La Recherche
Scientifique, França. Atualmente é professora titular do Departamento de Fisiologia da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto-USP. Ensina e pesquisa na área de neurofisiologia.
Dr. Anette foi da primeira turma de Medicina da UFSC, na qual havia somente duas mulheres
graduandas.



Dr. Fabrício de Souza Neves - Médico formado pela UFSC, com doutorado em Ciências Médicas
pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo na área de processos inflamatórios e
alérgicos. Fez Residência em Clínica Médica no Hospital Celso Ramos e Reumatologia no
Hospital das Clínicas da USP. É professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da UFSC.

Haverá aproximadamente 30 workshops e a submissão de trabalhos foi prorrogada para o dia 22 de
agosto. O site também está em fase de conclusão. Alunos que estiverem interessados em ajudar de
alguma forma podem entrar em contato com Aline Caramori e Gabrielle Turnes (6ª fase), Maurício
Shimizu e Alessandra Veiga (8ªfase), Raíssa Fonseca (Internato), Isadora Rosa (4ªfase), Ingrid Melo
e Bianca Bankhardt (3ªfase). A comissão de patrocínio precisa de toda ajuda possível.
1.7. EBSERH
Plínio e Délcio perguntaram aos calouros se haveria interesse de realizar uma palestra para os
calouros 16.2, como ocorreu com a turma 16.1, sobre o tema EBSERH, e foi bem avaliada. Serão 30
minutos para tirar dúvidas. Encaminhamento – Marcar um horário com a turma 16.2
1.8. TERRITORIALIZAÇÃO VIRTUAL
Encaminhamento – Flora (16.2) verá o dia com a turma e combinará com Isadora Rosa.
2. PAUTA ÚNICA – AVALIAÇÃO DA SAC
Bem avaliada no geral, destacando-se a palestra do Prof. Cutulo. Foram muito bem recepcionados
pela 16.1 e adoraram a SAC. A prova da mangueira será retirada para as próximas edições devido
ao fato de alguns participantes sentirem-se mal (tontura).
Encaminhamento – Dar o feedback negativo para o SIMESC, pedir pra eles reestruturarem a
apresentação para a próxima.

