Ata da Reunião Ordinária do dia 09/06/2014

Informativos:
1. Comissão de Eventos
- 3 manuais para sair: SAC, médicos no serviço militar, eleições para RD e do CA
- Ideia de evento sobre atendimento de psicologia para aluno de Medicina
- Eventos interessantes: EBSERH, oficina de um filme, econometria
- Projeto de apoio psicopedagógico aos alunos - falar com o CA da Psicologia - fazer uma
palestra propondo esse projeto
- CCIH - tratar sobre infecções mais correntes na cidade e no HU - maneiras de tentar
evitar disseminar isso - foco na infectologia. Encaminhamento: Bolsoni vai falar com o
professor Edelton e perguntar se ele conhece alguém que possa fazer essa palestra.
2. Comissão de Marketing
- Bea vai fazer o pedido das canecas
- Camisetas já estão no design
- Moleskine: essa semana vão mandar fazer
3. Comissão de Comunicação
- Página - notícias em geral. Se for muito relevante, colocar no grupo da Medicina
- Grupo da Medicina: enquetes
- Perfil: “vida social” do CA. Continua como era antes
- Encaminhamento: Maressa vai mandar o fluxograma para a Luísa, que vai fazer as
alterações necessárias e mandar de volta para a Maressa
4. Diretoria
- dia 6 foram aprovadas as novas diretrizes curriculares. Houve sugestões de fazer uma
palestra sobre o assunto
- Precisa divulgar mais as coisas que o CA tem feito, como por exemplo: Alexandre e
Plínio foram à reunião sobre segurança no campus, Délcio foi à reunião com a reitoria
para falar sobre a abertura da BU para salas de estudos...
- Comissão científica: sexta houve reunião com a Fran, da sétima fase, e com o
Fernando, da quinta. Vão estruturar a comissão em 3 eixos: ligas, cursos e divulgação
de TCC. Vão elaborar manual de como criar liga, cronograma das ligas e tentar chamar
mais gente
- CA precisa auxiliar na votação para coordenação da Medicina. As eleições serão em
novembro. Não há candidato a sucessão.
- Convocatória vai conter os repasses das comissões

