Florianópolis, 25 de outubro de 2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1. PAUTAS
1.1 CERTIFICADOS
Há alguns certificados do CA pendentes. Serão organizados e disponibilizados no site do CALIMED. Na quintafeira, no horário do almoço, os interessados devem imprimir os certificados e trazer ao CA para Gabrielle assinar.
Certificados da Gestão: feitos para quem ajudou durante o ano. Diretores de cada comissão ficarão responsáveis por
trazerem as listas com os nomes de cada participante.
Durante a semana foi levantado o comentário de que teria sido dito, durante as eleições, que todos que assinassem
a chapa receberiam certificados da gestão. Nunca foi dito isso, mas sim que os certificados seriam dados a todos
que ajudassem na gestão durante a ano.
Certificados de organização da SAMED II: Serão emitidos via UFSC, pois consta como projeto de extensão.
Certificados da CP do aborto: foram impressos na semana do evento e estão no Cleiton.
Certificados da Representação Discente: a representação discente fecha em abril, mas o certificado não-oficial pode
ser impresso pelo site para assinatura até o mês atual.
Encaminhamento: ver de consta no Estatuto sobre porcentagem de participação nas ROs que dariam direito à
certificado de gestão.
1.2 PENDÊNCIAS DO CALIMED
 Carta do SACI – Falta a carta da GO. A CEM marcará reunião para discutir as pautas. A ideia é estar pronta e
publicada até o dia 16 de novembro.
 SITE – Já está pronto. Faltou cada comissão organizar sua parte no site. Será liberado na próxima gestão. A
CLEV terá a senha.
 Mural – Calendário – será pendurado na próxima semana na entrada do Bloco Didático.
 Espaço Físico – o sofá vermelho será retirado. Na cama faremos capa semelhante à dos outros colchões.
 Lixo do CA – Pedimos que os usuários da cafeteira nos ajudem a manter a bancada limpa. Jogar as cápsulas
utilizadas no lixo.
 Informativo – semana que vem. Diretores das comissões precisam enviar o que realizaram nos últimos meses.
 Comemoração SAMED e Gestão Conexão – Data a combinar.

1.3 SAMED – Workshop
Henrique Martins pediu um espaço para explicar a situação da SAMED que ficou pendente (sua presença no
workshop de drenagem torácica, não cumprindo o pré-requisito estabelecido por fase, que alguns alunos se sentiram
lesados e questionaram). Diz que acha justa a reivindicação. Questiona e explica o fato de ter surgido durante a
semana uma foto sua em que mostra fazendo a atividade, mesmo não cumprindo o pré-requisito - diz que foram nos
últimos minutos do workshop, os participantes já teriam ido embora e estava treinando sutura. Questiona o fato de
sua foto (print – snapchat) ter sido divulgada sem seu consentimento. O autor da foto, diz que a fez sem intenção de
prejudicar, não sabia das reclamações sobre as inscrições do workshop, nem do pré-requisito da atividade. Não foi
o autor do print, nem de passar a foto adiante.

Gabrielle responde que infelizmente erros podem acontecer em eventos que envolvem tantas pessoas na organização
e acha o espaço para esclarecimento justo e de direito de Henrique. Que as coisas poderiam ser resolvidas, se já na
reunião passada tivesse citado que por curiosidade fez uso da atividade do workshop e reconhecesse seu erro. Muitos
erros ainda serão cometidos e estes devem ser discutidos e ajeitados para o próximo evento. Pede desculpas ao autor
da foto pelo constrangimento, que não tinha obrigação de se justificar, afinal o evento era público e havia fotógrafos
contratados, uma foto oficial poderia ter sido publicada.
Isadora pede que tragam para ela o feedback de todos os problemas com os workshops para que sejam consertados
na próxima edição.
A inclusão da pauta foi questionada por aluna presente na reunião, ao que Gabrielle respondeu que o aluno pediu
um espaço para explicar a situação. Não cabe ao CA reprimir demandas dos alunos. As pautas são enviadas antes
por e-mail, mas todo aluno que sentir necessidade de incluir alguma pode procurar qualquer membro da diretoria,
como sempre foi feito.
Encaminhamento: formulário de erros e acertos da SAMED - Aline

