Ata da Reunião Ordinária do dia 16/06/2014

Repasses:
1. Comissão de comunicação
- Votação a respeito do transporte para ECEM foi encerrada no domingo. O resultado foi o
seguinte:
* 19 pessoas não vão
* 7 pessoas vão com ônibus oferecido pelo CA
* 5 vão de forma independente
* 1 só vai se o transporte for fornecido pela PRAE
Encaminhamento: discutir se vamos ou não organizar um transporte do CA, visto que são
apenas 7 pessoas (não fecha nem uma van)
- Todas as postagens feitas na página e no perfil precisam ser assinadas. Se não forem
assinadas, serão deletadas.
- Email: todos aqueles que forem enviados sem assinatura, será comunicado ao
Alexandre e à Luísa
- Avaliação do CA - a única comissão que mandou temas para perguntas foi a CEM. Há
um documento no grupo dos diretores para sugestões. A Maressa elaborou temas para
cada comissão e vai postá-los hoje no grupo dos diretores. Até sexta os diretores podem
sugerir temas.
2. Comissão de Educação Médica (CEM)
- Amanhã haverá o seminário dos professores. Nele serão apresentadas as propostas de
reforma curricular. A professora Suely conseguiu permissão para presença de alunos
nesse seminário (Giulia e Jéssica). O novo cronograma tem duas áreas verdes fixas por
semana em todas as fases, maior carga horária de Semiologia, integração entre
matérias...
- Quarta-feira heverá nova reunião para continuar discutindo a questão do currículo
3. Comissão de Marketing
- Já pediram os moleskines
- Canecas: modelos vão ser colocadas no grupo da Gestão para votação
- Selos do DCE - serão deixados com um representante de cada turma, que precisa pegar
a matrícula e o curso de quem comprar
Pautas:
1. SAC 14.2
- CALIMED mais “por dentro” do que acontece - menos independência para a segunda
fase
- Reformulação dos espaços, mantendo a segunda fase
- Haverá uma avaliação dos apelidos
- CA vai acompanhar a montagem da gincana
- Délcio pediu para que as pessoas que tiveram problema com a última SAC participem
da comissão da SAC 14.2
- A comissão que vai fazer a SAC não é a mesma que vai ajudar a fazer o manual
- Dia 7 de julho - fica pronto o manual da SAC
2. Laboratório de Semiologia
- A ideia de criar esse laboratório é fundamentar melhor os alunos que começam Semio
logia com ajuda de alunos de fases mais avançadas (sétima/ oitava). Já existe o espaço
físico no terceiro andar (CLM). Será gerido por alunos que passarão por uma prova,
serão treinados pelos professores e vão ensinar aos alunos das fases iniciais. A
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Franciele, da Comissão Científica, já falou com os professores Fabiana e Fabrício e o
projeto já está sendo escrito. Semestre que vem já sai edital para monitores
3. Criação da Comissão Científica
- Surgiu a ideia da criação de uma Semana Acadêmica no semestre que vem. Ela terá um
tema básico e as ligas vão selecionar palestrantes para falar sobre esse tema. As ligas
também vão fazer minicursos durante essa semana e os alunos poderão escrever
trabalhos e mostrá-los. Maninho apoiou a ideia e disse que como o cronograma do
semestre que vem ainda não está pronto, temos a oportunidade de encaixar essa
semana.
Inclusões de pauta:
1. Happy Hour do MedCult
- conseguiram vender todas as cervejas
- Surgiu a ideia de fazer um novo Happy Hour
- Ficou decidido que a comissão do MedCult vai devolver o dinheiro fornecido pelo CA
após o próximo Happy Hour

