Ata da Reunião Ordinária do dia 25 de agosto de 2014

Repasses:
1. Comissão de eventos:
- Organização de Happy Hour da Medicina - poderia ser no Grêmio do HU, mas só
poderia ser sexta ou sábado - Júlia vai falar com eles e ver se há algum problema com o
horário
- Encaminhamento: fazer o informe da comissão até sexta-feira; ver se há algum
problema em fazer um Happy Hour no grêmio numa sexta após a aula; reunião da
comissão de eventos com a Diretoria para marcar o MedCine e outros eventos
2. Comissão de Auxílio Estudantil
- mandar email com GoogleDocs, pedindo para os alunos que vão ao Braincoms e
gostariam de transporte assiná-lo
- Auxílio para FEV - o CA terá que pagar a passagem da Gisele, pois a PRAE não dará
auxílio
- Encaminhamento: marcar reunião com a CAE
3. Diretoria
- Precisamos tirar os armários que são do CA e estão na frente da sala da coordenação
- Greve do curso de Medicina da UNEMAT - Luísa escreverá carta de apoio do CALIMED
- Encaminhamentos: falar com o Lucas e ver se algum servidor poderia levar os armários
do CA até a nossa sede; escrever carta de apoio à UNEMAT; conversar com a
professora Rosimeri e ver se semana que vem ela tem algum horário livre para participar
do MedCine
Pautas:
1. Happy Hour da Medicina com a Engenharia de Produção
- evento está previsto para novembro
- será alugada uma casa para fazer uma Cervejada da Medicina com a Engenharia de
produção
- Será feito pelo CA em associação com a Atlética, e os lucros serão distribuídos de
acordo com a participação de cada. Por isso, precisamos de membros da gestão
dispostos a ajudar
- Encaminhamento: alguém da gestão deve comparecer à reunião que acontecerá nessa
sexta, dia 29 de agosto, para discutir o assunto
2. Divulgação da avaliação da SAC:
- será colocado no informe que foi feita a avaliação com os alunos da 14.2
-No informe também deve constar: a doação de sangue (quantos litros foram doados na
SAC); a criação do manual da SAC; os espaços DENEM, SIMESC, ACM e CLEV que
ocorreram, além das palestras do Cherem e do Jeff

Inclusão de pauta:
1. Requisição de material para o EREM:
- Joseane gostaria do apoio do CA para pedir à PRAE bloquinhos, crachás e outros
materiais que serão utilizados no EREM
- Encaminhamento: Joseane vai escrever o documento pedindo os materiais e só precisa
falar com algum membro da Diretoria para carimbá-lo e assiná-lo

