Ata da Reunião Ordinária do dia 8 de setembro de 2014
Repasses:
1. Comissão de Auxílio Estudantil
- Vão dar entrada no pedido de transporte para Braincoms - 16 pessoas pediram
transporte
- Darão entrada também no pedido de transporte para o COBEM - vão pedir um microônibus
- Livros de Medicina para a biblioteca - Plínio recebeu a informação de que havia uma
verba de 500 mil reais para comprar livros, mas o processo está “estagnado”. Então, ele
fez um pedido aos professores, na reunião da CLM, para que eles aumentem a
demanda de livros, afinal, há verba
* Encaminhamento: fazer um informe no grupo da Medicina com a relação dos livros de
Medicina que estão no campus de Araranguá e que podem ser solicitados pelos alunos
daqui
2. Comissão de Educação Médica
- Moacir e Janaina aceitaram participar do SACI
- Jardel e Natalia, da 11.1, serão mediadores da mesa da IC
3. Diretoria
- O conteúdo do informe já esta pronto
- Encaminhamento: criar sessão no site chamado “documentos” para colocar o modelo de
oficio sobre mudança de prova. Colocar lá também os certificados
- Luísa entregou ao Maninho o oficio pedindo abono de faltas para os alunos que vão a
reunião da interação comunitária
- Oficio de solicitação de bicicletário já está pronto
Pautas:
1. SACI
- O cronograma já está feito, mas estão no dilema de: fazer a manhã inteira ou o dia
inteiro
- Luiza conversou com o Murilo do CAOC - ele mostrou interesse em vir. Sugeriu de
convidar algum professor da USP para vir ou gravar um vídeo com o professor
- Fazer pedido de material na PRAE: crachá, pasta, caderno...
- No convite aos professores, esclarecer que eles não vão ficar só na introdução, mas
também nas rodas de conversa
- Espaço do Internato: deixar mais espaço para os alunos falarem na hora de definir os
problemas
- Abertura: no auditório do HU
- Encaminhamento: montar as apresentações
2. Máquina de café no prédio novo
- Luiza Bolsoni entrou em contato com a empresa de máquina de café. Há duas opções
de contrato:
* opção 1: alugar a máquina: 300 reais o aluguel e nós compramos as coisas - o lucro
ficaria com a gente, mas nós teríamos que reabastecer a máquina e fazer sua limpeza
* Opção 2: Comodato - nós não ganhamos nada, mas também não temos nenhum gasto
- O problema é que para ter uma máquina dessas dentro de uma repartição pública, seria
necessário uma solicitação

- Encaminhamento: a Luiza vai tentar descobrir para quem devemos fazer essa
solicitação
Inclusão de pauta:
1. MEDCine
- Júlia vai cuidar da estrutura (sala, som...)
- Luísa vai mandar email para a professora Mariângela
- Sasckia vai criar um logo para o evento

