Florianópolis, 20 de setembro de 2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1. REPASSES
1.1 RECICLAGEM DO LIXO – COEPAD
Encaminhamento: Marcelo vai conversar com o Prof. Fabrício
1.2 MANUAL: PROBLEMAS COM PROFESSORES - COMO RECORRER NA OUVIDORIA.
Encaminhamento: Gabrielle construirá o manual de como os estudantes podem proceder em caso de problemas
com professores e como realizar reclamações formais.
1.3 SACI
Encaminhamento: Até sexta-feira (30/09), os responsáveis precisam enviar todas as atas organizadas para
Catarina. Colocar o nome dos responsáveis por cada mesa.
1.4 SITE DO CALIMED
A senha do site será liberada para diretores das comissões começarem a postar documentos e divulgarmos o site.
Aline liberar as senhas.
1.5 UP TO DATE
Raíssa falará com Prof. Fabrício para fazer mais uma nova palestra de como utilizar o Up To Date, igual a que
ocorreu no começo do ano letivo. Também entrará em contato com o representante da empresa.
1.6 CAFÉ
Gabrielle comprará a máquina essa semana e será ressarcida pelo CALIMED.
1.7 DIA DAS CRIANÇAS – APADRINHE UMA CRIANÇA DA CASA LAR LUZ DO CAMINHO =)
Conheça a casa que vamos apoiar nesse dia das crianças:
https://www.facebook.com/casalar.luzdocaminho
A casa nos disponibilizou uma lista de necessidades básicas, e você pode ajudar
com quaisquer um dos itens. Qualquer ajuda dessas será MUITO importante para
eles:
>Carne Gado ou frango (esse item deve ser doado próximo ao dia da entrega)
>NAN 2
>Azeite
>Óleo
>Pomada para Assadura
>Luvas de Procedimento
>Creme de Pentear Infantil
>Fermento de Pão
>Leite Integral (Caixa ou em pó)
>Leite Desnatado (Caixa ou em pó)
>Margarina
>Farinha de Trigo

Disponibilizaremos uma caixa para as doações na entrada do bloco didático. Os itens também podem ser entregues
a algum membro da comissão.
Além disso, adotamos o sistema de apadrinhamento no qual você pode ajudar uma criança com algo que ela esteja
precisando em especial. Para isso entre em contato conosco!
Colocaremos cartazes pelo bloco didático do HU, com todas essas informações.

1.8 CP – SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE MEDICINA
Será realizada nesta na quinta-feira, às 18:00h, na sala da sétima fase, mais um conversando com Profissionais. O
tema escolhido pelos estudantes foi: Saúde mental do Estudante de Medicina: Estilo de Vida Saudável e Vida
Universitária. O convidado será Dr. Fábio, psiquiatra já convidado pela Liga de Psiquiatria para palestrar.
1.9 ANASEM
Compartilha na Página do CALIMED informações sobre a prova - Marcelo fará o repasse no facebook
1.10 COBEM
Confirmar um delegado discente para o COBEM para representar o curso a pedido da Coordenação do Curso de
Medicina. Procurar um estudante que irá ao congresso. Lembrar que, infelizmente, a data coincide com a nossa
SAMED.
2. PAUTAS
2.1 ALUGUEL DE ARMÁRIOS
Como a compra de móveis via UFSC vem sendo muito dificultada nos últimos anos. Uma proposta trazida foi de
o CALIME comprar os armários e aluga-los para estudantes por um valor simbólico, durante o período de 1
semestre ou 1 ano. A ideia é que o dinheiro arrecadado seja sempre destinado para a SAMED, assim que o valor
arrecadado ultrapassar os custos - Janaína verá a liberação para armários com a coordenação do curso.
2.2 DENEM
Allydson: Será feita uma reunião com estudantes interessados para a divulgação da formação de chapas e comissões
e como a DENEM funciona. Na próxima quinta-feira (29/09), ao meio-dia para ver se algum aluno se interessa.
Será concedido um certificado de espaço de formação. Certificados só serão assinados em RO mediante a lista de
presença.
2.3 ELEIÇÕES CCS
Pedir uma urna para os estudantes que estão no bloco didático da Medicina.
2.4 ACM
A Associação Catarinense de Medicina vem, no último ano, procurando se aproximar mais dos alunos. Pensando
nisso, propuseram de realizar um almoço com as turmas que se formam antes da formatura, e não após como ocorre
hoje. Além disso, outra proposta é realizar prova de treineiro para residência, com um custo reduzido de R$80,00,
custo abaixo do normal. A prova seria, a princípio, realizada por estudantes da quinta à décima primeira fase do
curso. Valor da inscrição será revertido na mensalidade da ACM, caso o aluno queira ser sócio. Outra parceria é a
possibilidade dos trabalhos da SAMED serem avaliados pelos avaliadores da revista científica da própria ACM.
Mais notícias - Caíque e Raissa.

