Ata Reunião Ordinária

24 de maio de 2016

Repasses:
1 – Eleições DCE – Como espaço representativo dos estudantes, O CALIMED acha importante
trazer as chapas que concorrerão esse ano as eleições do DCE para apresentarem suas
propostas para a Universidade. O espaço oferecido será dado dentro das ROs, tal como foi
feito na eleição para a Reitoria ano passado. Encaminhamento: Entrar em contato com
representantes das chapas.
2- SAC 16.2– Marcar reunião com a turma 16.1 para começar a organização da SAC. Convidar
os organizadores da SAC passada (turma 15.2) para trocar experiência. Encaminhamento:
Entrar em contato com as turmas para ver uma possível data.
3- Encontro de Ética – Os certificados só poderão ser retirados com o retorno do
Coordenador Fabrício e, por isso, talvez não dê tempo de emiti-los pelo sistema UFSC.
4 – Certificados Coletivo Humaniza – O CALIMED irá controlar os certificados com a lista de
presença que ficará no depósito. Compartilhar com a página do CA e orientar que eles serão
assinados por Gabriele apenas no momento da RO.
5 – Suspensão Bolsa MEC– Ketlin passou nas salas avisando sobre o corte de verbas da PRAE
e a suspensão de novas inscrições para a Bolsa MEC e que estaria à disposição para esclarecer
dúvidas e auxiliar alunos que estivessem em situação de vulnerabilidade. Dois alunos a
procuraram posteriormente alegando a não emissão do número do benefício. Amanhã
haverá reunião da CAE com a nova gestão da PRAE e uma das pautas será o corte da bolsa
permanência e ausência do número do benefício de alguns alunos. É importante sempre
orientarmos os novos calouros sobre esse auxílio estudantil que o CALIMED presta.
6 – Carta Ebserh – Houve a reunião de discussão sobre os tópicos da Carta da Ebserh na noite
de quinta-feira (19/05/16). Estiveram presentes Délcio, Marcelo Ritt, Daltro e Gabriel
Giacomini. Haverá mais reuniões. Encaminhamento: Novas reuniões e melhorar a
estruturação da carta. Todos os estudantes estão convidados a participar dessas reuniões.
7- Site CALIMED – Magno conseguiu a construção gratuita do site. Encaminhamento: Cada
comissão precisa passar para Gabriele o que deseja em sua parte do site e Magno fica
responsável por dar seguimento à construção.
8 – Comissão de Eventos – Haverá reunião dia 30/05, às 12:20 no CA. Pautas: Campanha de
doação de sangue no final do semestre, palestra da Avaliação Seriada, Happy Hour do sofá.

Haveria uma campanha de agasalhos, no entanto, como a Rotaract (Rotary) já iniciou sua
campanha, foi decidido que ajudaríamos divulgando a ação na página do CA.
Encaminhamento: Verificar como foi feita a campanha de doação de sangue pela Atlética do
curso de Direito com o Outback.
9- Conversa com Profissionais – Comissão de Eventos – Ideias para o próximo temaconscientização do atendimento ao paciente surdo-mudo, Judicialização da Medicina.
10 – SAMED – Próxima reunião será dia 2 de junho e haverá participação do Prof. Edelton.
11 – Informativo ll – Cada comissão precisa enviar ao Magno os tópicos de suas comissões
com o que foi feito nos últimos meses, fotos, etc. Enviar até terça-feira (31/05).
12 – Marketing – Haverá novo pedido de jalecos. Próxima reunião: 30/05, 12:00 no CA.
13 – Evento de empreendedorismo e gestão – Empreende Brasil – Fazer parceria e divulgar
sobre o evento na página do CA.

Pauta:
Furtos no Anatômico – Semana passada, alunas do curso tiveram suas bolsas abertas e
pertences roubados dentro de sala de aula do anatômico. Havia mais duas turmas estudando
no local. Marcelo conversou com Profa. Carla sobre o ocorrido. O MOR não possui dinheiro
para investir em segurança. Houve a ideia de solicitar a colocação de armários com chaves
para uso dos alunos que estiverem estudando. A ideia não resolve os problemas de furto que
passaram a ocorrer com mais frequência, segundo informações do Técnico de Anatomia, mas
ajuda um pouco na nossa segurança. Encaminhamento: Construir um requerimento e postar
no grupo da CEB pedindo apoio de outros CAs que também utilizam o local. Entregar o ofício
ao chefe do departamento.

