Florianópolis, 31 de maio de 2016

Reunião Ordinária
Repasses:
1- Eleições DCE: As chapas concorrentes às eleições do DCE serão convidadas para apresentarem suas
propostas nas próximas ROs. Serão reservados 30 minutos para as apresentações. Encaminhamento:
Entrar em contato com os representantes das chapas.
2- SAC: Marcar reunião com a turma 16.1.
3- Marketing: Na próxima semana estarão recebendo novos pedidos de jalecos. O concurso de
camisetas não teve adesão. Café – Júlia entrará em contato com fornecedores das máquinas. Há a
ideia de vender as cápsulas de café. O CA têm cafeteiras, porém é comum encontrá-las sujas. Apesar
dos pedidos, os alunos não limpam após utilizarem.
4- Reunião com a nova gestão da PRAE: Semana passada houve uma reunião entre a diretoria do CA,
Comissão de Assuntos Estudantis e pró-reitor da PRAE. Discutiu-se sobre a suspensão de novas
inscrições para a Bolsa MEC e a questão da alimentação dos internos. Sobre a primeira, os alunos da
medicina concorrerão normalmente junto aos demais cursos pela Bolsa Permanência oferecida pela
UFSC, que hoje apresenta como “índice de corte” um valor muito baixo (0,5), além do número de
beneficiários não ser equivalente à demanda. A PRAE passa por um período de corte de verbas e,
com a mudança de governo, é necessário aguardar para ver se há alguma alteração nesse quadro. A
questão da alimentação dos internos é antiga e há necessidade de retomar as negociações com a
nova gestão da PRAE, coordenadoria do curso e diretoria do HU. Novas reuniões serão marcadas para
esse objetivo. A questão é uma das pautas levantadas dos alunos na Carta da Ebserh.
Encaminhamento da reunião: Isadora pegará o nome e cpf de todos os alunos que já estão inscritos
na bolsa MEC, mas que ainda não receberam o número do benefício e levará para a pró-reitoria.
5- Carta da Ebserh – Entrar em contato com outros CAs que tiveram a mesma atitude para analisar
quais e se suas demandas foram aceitas. Até o final de semana o CA da UFSM e Federal de Pelotas
enviarão suas respostas. Elas serão levadas na próxima reunião de construção da carta, com data
ainda a ser estipulada. O convite será postado no grupo da medicina. Encaminhamento: Entrar em
contato com Délcio/ Plínio e Paraná para ver como está a questão do contrato dos funcionários.
6- Comissão de Eventos – A CP desse mês será sobre a Anasem.
7- CEM – O roteiro de semiologia está quase pronto. Haverá reunião da comissão dia 18/06 (quartafeira), às 17:30.
8- Greve de ônibus e abono da IC – Gabrielle entrará em contato com a secretaria do curso essa
semana.
9- Cinedebate - Violência contra a mulher – A comissão de eventos e a CAE reuniram-se essa semana
para pensar no que poderia ser feito para debater sobre estupro e outras formas de violência contra
a mulher. Será realizado um Cinedebate e convidarão psicólogos e psiquiatras. A ideia é
conscientização dos traumas gerados às mulheres vítimas de violência sexual e a melhor forma de
atendê-las.

Pauta Única:
Anasem (Avaliação Seriada da Medicina)
Mário foi a um congresso em Porto Alegre em que um dos temas foi a avaliação. Há muito o que se
discutir sobre o assunto: Como ficará a situação com a troca de ministério (a Comissão responsável pela
prova foi dissolvida), Como seria aplicada a universidades semestrais, Questões punitivas, Qual será
nosso posicionamento caso haja um boicote, entre outros. Encaminhamento: Organizar a CP, entrar em
contato com o coordenador da DENEM e com Prof. Fabrício convidando-os.

