Florianópolis, 28 de junho de 2016
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
1. REPASSES
2. PAUTAS
2.1 ASSÉDIO MORAL.
Representantes da turma que vem sofrendo com as atitudes do Professor Jaime
falaram um pouco mais sobre sua situação. Estão elaborando uma carta, criaram um
formulário para colher relatos dos alunos da turma e irão compartilhar o documento
(a carta; os relatos são pessoais e serão compartilhados se a turma concordar).
Todos os presentes votaram a favor da construção de um documento pelo CA com
um abaixo-assinado específico para esse caso para ser passado nas turmas.
Gabrielle se dispôs a passar pessoalmente nas salas explicando a questão.
Representantes do Coletivo Humaniza presentes da reunião ofereceram ajuda.
Disponibilizarão o formulário que fizeram para o evento do coletivo sobre Assédio
Moral.
2.2 CARTA PARA A PREFEITURA SOBRE O CORTE DE VERBAS PARA A
SAÚDE.
O corte de verbas na saúde já começou a afetar as UBSs e a população. A ideia da
carta é que ela se some a mais documentos que hoje objetivam pressionar a
prefeitura. Um presente na reunião achou a confecção do documento atrasada. A
crítica estendeu-se a todos do curso, tanto alunos quanto professores, que parecem
estar em silêncio diante dos problemas no SUS. Pediram mais mobilização do curso.
Foi levantada a demora do pedido de liberação dos alunos pelo CALIMED em um
dos protestos realizados em frente à reitoria semana passada, para o qual alunos do
curso receberam o convite de participação através do e-mail do Prof. Carlos Pinheiro.
A diretoria do CALIMED tentou entrar em contato com o coordenador Fabrício para
solicitar a liberação dos alunos que quisessem participar do movimento, porém ele
estava em viagem. Tentou-se localizar o Prof. Carlos Pinheiro, que também não foi

encontrado. Achamos importante deixar claro que assim como muitos alunos do
curso, não tínhamos conhecimento sobre o movimento e recebemos o e-mail de
convocação na tarde anterior ao protesto que ocorreria na manhã seguinte. Para
união e mobilização do curso, acreditamos que também deve haver cooperação
entre todos os estudantes. Reiteramos que as ROs e o CALIMED são espaços
abertos a todos do curso, bem como àqueles que antecipadamente tomam
conhecimento e tem mais informações de movimentos importantes como esse, para
que possamos, com antecedência, tomar atitudes que competem ao Centro
Acadêmico.

.

