Ata Reunião Ordinária 22/03/16

Repasses:
1. Primeiro Informativo CA – Envia-lo para o e-mail das turmas. Encaminhamento: fazer um informativo
próprio sobre a Ebserh semana que vem.
2. Reestruturação do CA – Foram feitos sofás de pallets. O dinheiro gasto e o necessário para continuar
a reestruturação será levantando no evento “Happy Hour do Sofá”, futuramente organizado pela
Comissão de Eventos.

Pautas:
1. Ebserh – Plínio Oliveira, membro do Conselho Universitário e representante do Centro Acadêmico
nas reuniões com a empresa, falou sobre o contrato, assinado na segunda-feira (14/03), e sobre as
reuniões realizadas até agora serem de cunho administrativo e voltadas para a capacitação dos
funcionários do Hospital Universitário.
Na manhã de hoje houve uma reunião mais voltada para o foco acadêmico onde foi apontada a importância
de uma reunião entre CCS, HU e Ebserh diagnosticando os problemas relacionados ao ensino, pesquisa e
extensão. Conversaram também sobre a necessidade de uma maior integração entre os cursos da saúde.
A proposta da empresa é criar uma coordenadoria de ensino, pesquisa e extensão multidisciplinar com dois
comitês responsáveis por coletar as necessidades do HU, traçar objetivos e procedimentos para os próximos
anos. Esses objetivos serão estabelecidos levando em consideração alunos e professores. Os estudantes
terão espaço dentro das comissões e possivelmente o Centro Acadêmico será o responsável por fazer
eleições para representantes discentes. O CALIMED conta com os seguintes representantes nas reuniões:
Raíssa Costa, Plínio Oliveira, Délcio Castagnaro e Giulia Massoti, participando de todos os espaços
possíveis.
Foram levantados alguns questionamentos pelo estudante Gustavo Ferrazza sobre a relação com o SUS e
a possibilidade de multa se houver atraso, por exemplo, na entrega dos novos leitos prometidos. Plínio
respondeu que no contrato há cláusulas exclusivas sobre atendimentos 100% SUS, bem como autonomia
de ensino que será realizada pelos professores, responsáveis por designar os destinos dos recursos
aplicados. Há possibilidade de aplicação de multa caso os prazos estabelecidos pelo contrato não sejam
respeitados, cabendo a determinação ao fórum de Florianópolis.

2. Ação de Páscoa – À tarde serão entregues as caixas de bombons recebidas a partir de doações
pelos alunos e externas como um cheque no valor de R$ 500,00, com o qual foram compradas mais
66 caixas, sendo atingida a meta de presentear 170 crianças da Casa São José, localizada na
Serrinha.

3. Sorteio Cesta de Chocolate da SAC – número 985. Caloura Amábile Weber.

4. Coletivos e Debates – A aluna Júlia Pinheiro informou sobre a criação de um grupo voltado à criação
de debates de temas relacionados à formação humana. As reuniões para organização serão
quinzenais e os debates ocorrerão uma vez ao mês. O primeiro está marcado para o dia 30 ou 31 e
terá como tema o Racismo. Pediu respaldo do CALIMED para emissão de certificados já que terão
cunho político. Foi feita uma votação e todos os presentes foram favoráveis.

5. Mederruba – Os presentes debateram sobre o MEDerruba 8, no qual durante a chamada de turmas,
muitos alunos sentiram-se ofendidos pelo discurso apresentado, considerado misógino, homofóbico
e de desrespeito às diversas opiniões políticas. Um dos responsáveis pela apresentação esteve
presente colocando-se à disposição para escutar os que se sentiram ofendidos. Ficou encaminhada
a construção de uma carta pelo CA e voluntários que quiserem participar. A carta será de teor
conscientizador e preventivo, bem como terá o posicionamento do CALIMED, contrário a qualquer
discurso de ódio, preconceito e atitudes discriminatórias. Allydson pediu que a carta não
mencionasse o nome MEDerruba, para que não prejudique os eventos futuros. Foi feita uma votação
e todos os presentes concordaram.
Encaminhamentos:



Criação de um Informe sobre a Ebserh para a semana seguinte.
Elaboração de uma carta pelo Centro Acadêmico buscando conscientizar sobre temas levantados a
partir do último MEDerruba.

