Ata Reunião Ordinária 24/11/15
1. Repasse Comissão Acadêmica (CAD)


Thales falou sobre a primeira reunião da Comissão Acadêmica e seus objetivos. Comentou que dividiramse em dois grupos para fazer os levantamentos sobre as ligas e projetos de extensão existentes. Convidou
para a próxima reunião dia 10/12/15.

2. Repasse jornal do SIMESC


Gabrielle leu a carta que foi enviada ao jornal do Simesc para publicação, sobre o posicionamento dos
alunos do curso de medicina e explicação dos acontecimentos na reunião do Conselho Universitário do dia
17/11/15 sobre a adesão à EBSERH. A carta para publicação foi um pedido do Simesc.

Pautas:
1) COBREM


Explicação breve sobre o COBREM, os delegados, a eleição e a formação da Comissão Eleitoral.



Foi decidido deixar o documento aberto até quinta (26/11/15) para as inscrições dos candidatos a
delegados.



Foi feita consulta aos presentes sobre a forma de votação e decidido que cada turma terá um representante
responsável por passar as cédulas e fazer a lista de chamada. Serão os responsáveis:
Primeira fase: Andressa
Segunda fase: Ketlin
Terceira fase: Marcelo
Quarta fase: Gabrielle
Quinta fase: Thales
Sexta fase: Sasckia
Sétima fase: Luiza Greco
Oitava fase: Raíssa
Internato: Giullia



Foi pedido aos responsáveis: passar as cédulas, imprimir a lista de chamada para termos controle dos que
votaram, que explicasse nas turmas sobre o COBREM e recolher as cédulas. Eleições deveram ser feitas do
dia 30/11/2015 ao dia 04/12/2015.

2) Ação Voluntária de Natal


Marcelo iria sugerir que fizéssemos doações para Mariana-MG. Porém, segundo a prefeitura da cidade, o
recebimento de doações está momentaneamente suspenso.



Andressa e Anelise estão aguardando resposta do e-mail que enviaram para o lar de crianças São José.



Gabrielle sugeriu que doássemos para a Casa Lar que tem bastante necessidade. Ficou de pegar a lista dos
materiais necessários.



Júlia sugeriu a casa Filhos.



Sasckia falou sobre seu projeto de doação de brinquedos para crianças em Brusque.



Aline sugeriu que incluíssemos a ajuda a asilos como prova da SAC dos calouros 16.1. Os presentes
concordaram.



Julia sugeriu que fizéssemos campanha de doação de sangue. Porém, com o desejo de organizar o projeto
beneficente de natal, pedir ajuda para o projeto da Sasckia e as poucas semanas de aula restantes, ficou
combinado entre os presentes que o estímulo à doação de sangue seria feito através de publicação na
página do facebook do Calimed e reforçar mais próximo do natal. Pegaremos cartazes no HU para colocar
nos corredores.

ENCAMINHAMENTOS:
I.

Divulgar a instituição que Sasckia ajuda na página do Calimed. Irá mandar texto hoje à tarde.

II.

Decidir essa semana qual instituição o Calimed irá ajudar. Lucas fará a arte do cartaz de divulgação para as
salas e corredores. Haverá representantes em cada turma responsáveis por pedir doações aos alunos e
professores. Esperar até sexta (27/11) para começar a divulgação.

III.

Aline ficou responsável por trazer a caixa para colocar as doações.

IV.

Criar uma lista de projetos beneficentes para o ano que vem.

V.

Incluir projetos beneficentes na SAC.

VI.

Pedir ônibus para o COBREM e criar um post no facebook de quem teria interesse. Criar um doc.

VII.

Lembrar de deixar suplente para os delegados do COBREM.

